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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ГДИН Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

ЕКПЧОС Европейска конвенция за защита правата на човека и основните 

свободи 

EКПИ Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и 

нечовешкото или унизително отнасяне или наказание 

ЕКРН Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността 

ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека 

ЕС Европейски съюз 

ЗИД Закон за изменение и допълнение 

ЗИНЗС Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

ЗМВР Закон за Министерство на вътрешните работи 

ЗОДОВ Закон за отговорността на държавата и общините за вреди 

ЗСВ Закон за съдебната власт 

ЗЧРБ Закон за чужденците в Република България 

КЗД Комисия за защита от дискриминация  

КМ Комитет на министрите към Съвета на Европа 

КПИ Комитет за предотвратяване на изтезанията  

МКК Международен координационен комитет 

МП Министерство на правосъдието 

МС Министерски съвет 

НИПЧ Национална институция по правата на човека 

ОВ Оценка на въздействието 

ОВЗ Оценка на въздействието на законодателството 

ОС НА ООН Общото събрание на Организацията на обединените нации 

ООН Организацията на обединените нации 

СЕ Съвет на Европа 
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І. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ 

1.1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОЦЕНКАТА 

Настоящата предварителна оценка е изготвена по проект „Създаване на постоянно 

експертно звено за граждански мониторинг върху законодателството”, финансиран в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., изпълняван от Центъра за 

оценка на въздействието на законодателството.   

Необходимостта от разработването на предварителна (ex ante) оценка на 

въздействието на политиката за въвеждане на предварителен преглед на съответствието 

на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека е 

обусловена от все още високия брой осъдителни решения срещу България на ЕСПЧ. За 

последните 23 години, в които България е страна по ЕКПЧОС това се оказва системен 

проблем, който не просто създава ежегодни немалки разходи за държавния бюджет под 

формата на обезщетения, но и поставя под въпрос възможността на страната ни за 

адекватно гарантиране на основни човешки права, а оттам и влияе негативно върху 

имиджа и авторитета на България като модерна, демократична, правова държава. 

Оценката на въздействието следва да насочи вниманието на вземащите решения 

към евентуалните въздействия на различните обсъждани варианти и по този начин да 

подкрепи разумното създаване на политики. Тя трябва да установи наличието на 

проблем и неговите двигатели и да анализира предимствата и недостатъците на 

възможните разрешения. Главната цел на оценката е да определи съществува ли 

необходимост от промени - административни, регулативни, структурни, 

информационни или други в областта на законотворчеството, с оглед постигане на по-

голяма степен на съответствие на българското законодателство с Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на 

Европейския съд за правата на човека. Специфична цел е разработването и критичното 

сравняване на конкретни варианти за интегриране на предварителния преглед, както на 

институционално, така и на функционално ниво. 

Във фокуса на предварителната оценка на въздействието попадат международни 

стратегически документи в разглежданата сфера, като препоръки на Комитета на 

министрите към Съвета на Европа, декларации на държавите-членки на Съвета на 

Европа и институционалната рамка на правозащитните органи на международно и 

национално ниво. Направени са и предложения и препоръки за подобряване на 

нормативната уредба на база наложили се европейски практики, като са обсъдени и 

бъдещите им въздействия и ефекти. 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

При изготвянето на ОВЗ бе използвана разработената от Центъра за оценка на 

въздействието на законодателството детайлизирана методология за извършване на 

оценки на въздействието на законодателството, която е основана на следните 

стратегически документи: 

http://www.ngogrants.bg/


  

       

 

5 
Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

(http://www.ngogrants.bg) 

1. Насоки за оценка на въздействието от 2015 г. – дял ІІІ от Насоките за по-добро 

регулиране на Европейската комисия от 19.05.2015 г.1 

2. Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството -  

прието от Министерския съвет с Решение  № 549 от 25 юли 2014 година2; 

3. Ръководство за извършване на оценка на въздействието на Министерския съвет 

от 2009 г., публикувано на Портала за обществени консултации на МС3; 

4. Ръководство за оценка на въздействието в България, изготвено по проект ФАР 

BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация” в резултат на тясно 

сътрудничество между администрацията на Министерския съвет на Република 

България и консорциум от експерти4; 

5. Насоки за оценка на въздействието на Европейската комисия  от 2009 г.5; 

6. Насоки за оценка на въздействието на законодателството, приети от 

Правителството на Великобритания в техния актуален вариант и други. 

При извършването на оценката са прилагани качествени и количествени подходи 

за събиране на данни с цел набиране на максимално обхватна база с информация. В 

основата на оценката стои документалният анализ, който предоставя първоначалната 

база данни за контекста, целите и задачите на оценката. Количествената информация е 

извлечена от официални документи на органите на ЕСПЧ, Европейския съюз или 

българската държава, както и от емпирично правно-социологическо изследване 

„Качеството на законодателството в България днес”, проведено по поръчка на Центъра 

за оценка на въздействието на законодателството през пролетта на 2015 г. 

На база метода на качествения анализ  бяха определени основните тенденции, 

теми и модели в наличните данни, като бяха използвани следните подходи: 

- Кодиране и абстракция - определяне на категориите на понятията, които се 

използват за класифициране на данните и групиране на свързаните категории;   

- Матрици за данни - идентифициране на основни теми или измерения, сортиране 

на данни и извеждане на модели от данните;  

- Качествен времеви анализ на данни - хронологично подреждане на данни за 

осигуряване на профил на дейностите и събитията, с които се идентифицират 

случайните взаимовръзки.  

Обективността, безпристрастността и надеждността на оценката са гарантирани от 

сравняването на данните, получени чрез различни методи за събиране на информация, 

проверката на тяхната валидност и постоянство чрез многоспектърен анализ. 

 

 

II. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА 

2.1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През 539 г. пр. н.е. войската на персийския владетел Кир Велики завладява 

Вавилон. Далеч по-впечатляващи, обаче, са последващите действия на Кир, който 

                                                           
1 COM(2015) 215; SWD(2015) 110 
2 Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси 
3 Източник: http://www.strategy.bg 
4 Източник: www.mi.government.bg/files/useruploads/files/.../guide_ob.pdf  
5 Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси 

http://www.ngogrants.bg/
http://regulatoryreform.bg/
http://www.strategy.bg/
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/.../guide_ob.pdf
http://regulatoryreform.bg/
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освободил робите и обявил, че всеки има правото да избира сам собствената си религия 

и установил расова равнопоставеност. Тази информация достигнала до днешни дни 

чрез така наречения Цилиндър на Кир - древен документ, признат като първия в света 

списък с права на човека. 

От Вавилон идеята за права на човека бързо се разпространила към Индия, 

Гърция и в крайна сметка Римската империя. Зародила се идеята за неписаното 

„естествено право”. Развитието на индивидуалните права може да бъде проследено чрез 

серия от исторически значими документи като Магна Харта (1215), Петицията за 

правата (1628), Конституцията на САЩ (1787), френската Декларация за правата на 

човека и гражданина (1789) и американския Бил за правата (1791).6 Резултат от този 

продължителен, многовековен процес на еволюция на юридическото признаване на 

най-присъщите на всяко човешко същество свободи е съвременната система за защита 

правата на човека. 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е 

подписана на 4 ноември 1950 г. в Рим от държавите-учредителки на Съвета на Европа 

(Кралство Белгия, Кралство Дания, Франция, Република Ирландия, Италианската 

република, Великото Херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Кралство 

Норвегия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна 

Ирландия). Влиза в сила през 1953 г.  

Към Конвенцията са приети поредица от протоколи, които усъвършенстват 

нейното действие и разширяват предмета на приложението й, сред които: 

Допълнителен протокол (Протокол № 1) от 20 март 1952 г.; Протокол № 2 от 6 май 

1963 г.; Протокол № 3 от 6 май 1963 г.; Протокол № 4 от 16 септември 1963 г.; 

Протокол № 5 от 20 януари 1966 г.; Протокол №  6 от 28 април 1983; Протокол №  7 от 

22 ноември 1984; Протокол № 8 от 19 март 1985 г.; Протокол №  9 от 6 ноември 1990 

(отменен); Протокол №  11 от 11 май 1994 г. и други. 

Значимостта на Конвенцията е обусловена не просто от широкия спектър от 

фундаментални права, които тя защитава, но и от механизма за установяване на 

нарушения и гаранция на спазването на Конвенцията от страните по нея - Европейският 

съд за правата на човека, създаден през 1959 г. 

България ратифицира Статута на Съвета на Европа със закон от 5 май 1992 г.7 и 

става страна по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи със 

закон от 31 юли 1992 г.8 

Според ЕКПЧОС, основната отговорност за гарантиране на изпълнението на 

Конвенцията на национално ниво е на държавите - членки по нея. Тяхното 

законодателство и политики трябва като съдържание и форма да бъдат напълно 

съответни на нея. Длъжностните лица и институциите, отговорни за правоприлагането 

и администрирането на тези актове, трябва да изпълняват задълженията си по начин, 

който напълно следва Конвенцията. Държавите, освен това, трябва да осигурят система 

от вътрешноправни средства за защита от нарушения на Конвенцията. Само когато 

                                                           
6 Повече информация за историята на правата на човека вж.: http://www.humanrights.com/what-are-human-

rights/brief-history/cyrus-cylinder.html 
7 Обн. “Държавен вестник”, бр. 49 от 1992 г., в сила от 7 май 1992 г. 
8 Обн. ДВ, бр. 80, в сила от 07.09.1992 г. 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cylinder.html
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националните вътрешноправни средства бъдат изчерпани или бъде установено, че 

такива са липсвали или са били неадекватни на нарушението, пострадалият може да се 

обърне към Европейския съд по правата на човека. Един от основополагащите 

принципи върху които се гради цялата система на ЕКПЧОС е принципът на 

субсидиарността, който в конкретния контекст от гледна точка на ЕСПЧ означава, че 

основното задължение за гарантиране на спазването на правата обхванати от 

Конвенцията носят държавите-членки, а не съда. Този принцип се основава на 

разбирането, че националните правни системи следва да осигурят ефективни 

механизми за компенсиране на нарушенията на човешките права по Конвенцията. 

Основните задължения на всяка държава - членка на Съвета на Европа са да 

предвиди такава регулаторна среда и институционална рамка, които да гарантират, че 

не се нарушават основните права по ЕКПЧОС и че се изпълняват решенията на ЕСПЧ, 

постановени по дела срещу нея. Тези задължения са свързани включително с 

изискването за навременно и адекватно предприемане на мерки и в националното 

законодателство и практика, които обезпечават недопускане на повтарящи се 

нарушения в бъдеще.  

Съгласно член 46 от ЕКПЧОС държавите-членки имат международноправен 

ангажимент да изпълняват окончателните решения на Европейския съд по правата на 

човека, установяващи нарушения на Конвенцията, както и тези, потвърждаващи 

постигнатите между страните приятелски споразумения. Приемането на необходимите 

мерки за изпълнението се контролира от Комитета на министрите към Съвета на 

Европа. Държавите-членки имат договорно задължение да отстранят установените 

нарушения на Конвенцията, но разполагат с известна свобода на преценка по 

отношение на средствата за това. Делата, поставящи най-сериозни проблеми са 

групирани и се разглеждат от КМ в „процедура на засилено наблюдение“.  

От присъединяването на България към СЕ през 1992 г. до момента са постигнати 

редица положителни промени, но съществуват и много проблеми. И днес процесът на 

защита на правата на човека и основните свободи в България е все още нестабилен и в 

действията на националните власти проличава незадоволително разбиране и прилагане 

на ЕКПЧОС като част от вътрешното право и недостатъчно познаване на практиката на 

ЕСПЧ по дела срещу България. Не е на достатъчно ниво и съобразяването на 

българското законодателство и практика с Конвенцията. Показателни в тази насока са 

12-те групи дела срещу България, разглеждани от КМ в „процедура на засилено 

наблюдение“9. Това са: 

1. групата „Китов срещу България“ и „Джангозов срещу България“, отнасящи се 

до дължината на наказателните и граждански производства и липсата на ефективно 

средство за защита;  

                                                           
9 Причината изпълнението на едно решение на ЕСПЧ да бъде поставено под засиленото наблюдение на 

Комитета на министрите може да бъде свързана с необходимостта от предприемане на спешни 

индивидуални мерки по отношение на жалбоподателите или с идентифицирането от страна на Съда или 

Комитета на министрите на структурен и/или сложен проблем в националната система.  Тези решения са 

обект на по-засилен и интензивен контрол и периодично се включват в дневния ред на събранията на 

Комитета на министрите за публичното им обсъждане.  
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2. групата „Начова срещу България“, свързана с причиняването на смърт или 

телесни повреди при необоснована или недобре планирана употреба на огнестрелно 

оръжие от служители на полицията или военна полиция; 

3. групата „Великова срещу България”, отнасяща се до смърт или телесни повреди, 

причинени при необоснована или прекомерна употреба на сила от служители на 

полицията); 

4. групата „Екимджиев срещу България“ относно липсата на достатъчно гаранции 

при употребата на специални разузнавателни средства; 

5. групата „Кехайов срещу България“, свързана с лоши условия в местата за 

лишаване от свобода; 

6. групата „С.G.  и други срещу България“, отнасяща се до недостатъци на 

съдебния контрол при експулсиране на чужденци на основание защита на националната 

сигурност, липса на средство за защита със суспензивен ефект в случай на оплаквания, 

отнасящи се до риск от нечовешко отношение или риск за живота в приемащата 

държава;  

7. групата „Ал-Нашиф срещу България“, свързана с липсата на гаранции в 

областта на експулсирането на чужденци на основание защита на националната 

сигурност;  

8. решението по делото „Йорданова и други срещу България“ - липса на 

разглеждане на пропорционалността на мярката при постановяване на  заповеди за 

освобождаване на държавни или общински имоти по отношение на лица, настанени 

или самонастанили се в тях;   

9. решението по делото „Ненчева и др. срещу България“, свързано със смъртта на 

деца, настъпила в Дома за деца и младежи с тежки умствени увреждания в с. Джурково 

и неефективното разследване на причините за смъртта;   

10. решение по делото „ОМО Илинден и др. срещу България“, отнасящо се до 

нарушение на свободата на сдружаване поради необосновани откази за регистрация на 

сдружението жалбоподател.  

2.2. ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРИЯ 

Препоръка Rec(2004)5 на Комитет на министрите на страните - членки на 

Съвета на Европа 

В своята Препоръка Rec(2004)5 относно установяване съвместимостта на 

проектозаконите, действащите закони и административната практика с нормите на 

Европейската конвенция за правата на човека, Комитетът на министрите на страните - 

членки на Съвета на Европа насърчава държавите да създадат механизми за проверка 

на съвместимостта с Конвенцията, както на проектозаконите и действащите закони, 

така и на административната практика и отправя няколко основни групи препоръки. 

1. Относно проверка за съвместимост с Конвенцията на 

проектозаконодателството. Страните – членки следва да осъществяват системна 

проверка на съвместимостта на проектозаконите с Конвенцията, в частност на онези 

проектозакони, които могат да засегнат защитаваните от нея права и свободи. Това е от 

ключово значение защото чрез приемането на закон, за който е установено 

предварително, че е в съответствие с Конвенцията, държавата намалява риска самият 

http://www.ngogrants.bg/


  

       

 

9 
Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

(http://www.ngogrants.bg) 

нормативен акт да бъде източник на нарушение на Конвенцията, а освен това, по този 

начин държавата налага на своята администрация съответстваща на Конвенцията рамка 

за действията, които тя следва да  предприема спрямо правните субекти.  

Този системен надзор на проектозаконите обикновено се извършва паралелно в 

рамките на изпълнителната и на законодателната власт, като се консултират и 

независими организации. 

В рамките на изпълнителната власт проверката на съвместимост с Конвенцията 

започва от министерството, което предлага конкретното проектопредложение. Някои 

страни - членки са натоварили правителствения агент, отговорен за процесуалното 

представителство пред Съда в Страсбург, наред с другите му функции да следи и за 

съвместимостта на националните закони с разпоредбите на Конвенцията. Така на него е 

вменено и задължението да представя предложения за промяна на действащи закони 

или на съответното ново законодателство.  

На ниво законодателна власт националните законодателства на редица страни -

членки предвиждат, че когато в парламента бъде внесен проектозакон, той следва да 

бъде придружен от подробен обяснителен меморандум, който да посочва и да поставя 

възможните въпроси във връзка с конституцията или Конвенцията. Контролът за 

съвместимост често се осъществява и от отделните служби или комисии на парламента. 

Често в законодателствата е предвидено и провеждането на консултации за 

съвместимост със стандартите по правата на човека на различните стадии на 

законодателния процес, които в някои случаи са факултативни, а в други, когато 

законопроектът се очаква да повлияе върху основни права, са задължителни. Ако 

правителството не е изпълнило условието за предварителна консултация, 

законопроектът страда от процесуално (формално) нарушение. Ако след провеждането 

на консултация правителството реши да не спази направените препоръки, то поема 

отговорността за политическите и правни последици, които подобно решение може да 

има. Често се предвижда и провеждането на консултации с независими организации, 

каквито са националните институции за насърчаване и защита правата на човека, 

омбудсмани, местни или международни неправителствени организации, институции 

или центрове по права на човека и други. 

2. Относно проверката на действащите закони и административна практика. 

Според Комитета на министрите, действащите закони също следва да са обект на 

процедура за установяване на съвместимостта им с Конвенцията, особено като се има 

предвид все по-обогатяващата се практика на ЕСПЧ, при която в един момент даден 

законов акт, който първоначално е бил в унисон с нея може да се окаже че й 

противоречи. Тази проверка е особено важна, по отношение на законите, които не са 

били обект на предварителна оценка за съответствие, както и за онези, регулиращи  

области, в които досегашният опит е показал, че съществува особен риск от нарушение 

на правата на човека, като например полицейските дейности, наказателното 

производство, условията в местата за лишените от свобода, правата на чужденците и 

други. Препоръката относно проверка на съвместимостта на административните 

правила включително и неписаната административна практика с Конвенцията цели 

гарантирането на правата на човека в рамките на ежедневната практика. От основно 

значение, според нея, е институциите особено онези, в чиито правомощия е включено 
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ограничаването на правата на човека, да разполагат с нужните средства за проверка на 

съвместимостта на действията им с  Конвенцията. 

В рамките на изпълнителната власт проверката за съответствие на действащото 

законодателство в някои от държавите – членки се осъществява чрез правомощията на 

министерството, предложило съответния закон, което е отговорно и за установяване 

съвместимостта на съществуващите правила и практики, което изисква познаване на 

последното развитие на юриспруденцията на ЕСПЧ. Този аспект показва важността на 

първоначалното образование и продължаващото обучение за системата на защита 

правата на човека по Конвенцията. Компетентните органи на държавата са длъжни да 

направят така, че отговорните лица в рамките на местните и централните органи да 

отчитат Конвенцията и практиката на ЕСПЧ с оглед избягването на нарушения. 

В рамките на законодателната власт искания за проверка на съвместимост на 

действащи закони могат да бъдат правени и в рамките на парламентарните дебати. 

Националните институции за насърчаване и защита на правата на човека, както и 

омбудсманите, играят важна роля в проверката на това, как се прилагат законите и, 

особено, как се прилага ЕКПЧ, която е част от вътрешното законодателство. Техните 

усилия са насочени към коригиране недостатъците на съществуващото законодателство 

и могат с тази цел да изпращат сигнали до парламента или до правителството. 

3. Процедури, позволяващи последващ контрол на предприетата проверка. 

Препоръката подчертава, че за да може проверката да има практически резултат, а не да 

се ограничи единствено с оценката, че разглежданата правна норма е несъвместима с 

Конвенцията, страните - членки следва да предприемат бързо конкретни действия за 

промяна на своите закони и административна практика, с цел адаптирането им към 

Конвенцията. За да постигнат това, те би следвало да подобряват или да създадат 

съответни механизми за преразглеждане на нормите, които да се ползват системно и 

бързо тогава, когато бъде констатирана несъвместимост на някаква национална норма. 

Следва да се държи сметка и за това, че често съвместимостта може да се постигне чрез 

промяна в правоприлагането, в съдебната или административна практика.  

В някои случаи съвместимост може да бъде постигната и чрез неприлагането на 

съответните несъвместими законодателни мерки. Някои държави – членки, 

включително са предвидили ускорена законодателна процедура, когато даден съд реши, 

че няма правомощия да осигури нужното тълкувание и адаптиране на прилагането в 

съответствие с Конвенцията, поради формулировките на даден закон. 

 

Препоръка Rec(2004)6 на Комитета на министрите към страните – членки на 

Съвета на Европа 

Препоръката се отнася до подобряването на националните средства за защита. С 

нея Комитетът на министрите иска да насърчи държавите - членки да извършат преглед 

на техните правни системи в светлината на практиката на ЕСПЧ и при необходимост да 

предприемат съответните подходящи мерки за да гарантират наличието на ефективни 

средства за защита на правата на човека, чрез вътрешното законодателството и 

съдебната практика на националните съдилища. Наличието и ефективността на 

вътрешните средства за защита би следвало да бъде обект на постоянна преценка и в 

частност трябва да бъде оценявано при изготвянето на ново законодателство, засягащо 
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правата и свободите, залегнали в Конвенцията. В тази връзка, първоначално, 

правителствата на държавите – членки биха могли да възложат изготвянето на анализ 

за ефективността на съществуващите вътрешни средства за защита в определени 

области с оглед предлагането на съответни подобрения, при който националните 

институции за насърчаване и защита на правата на човека, както и други 

специализирани или професионални организации могат значително да допринесат с 

участието си. 

Препоръката акцентира върху факта, че одобряването на вътрешните средства за 

защита изисква предприемането на допълнителни действия с оглед на това, когато 

прилагат вътрешното право националните власти да могат да се съобразяват с 

изискванията на Конвенцията и по-специално с онези, произтичащи от осъдителните 

решения на ЕСПЧ спрямо тяхната държава. Това на практика означава да се насърчава 

публикуването и разпространението на практиката на ЕСПЧ, както и да се извършва 

обучение с оглед на тези изисквания на съдии и на други официални държавни лица. 

Отделните държави - членки са свободни да изберат най-подходящата за тях 

система, която да гарантира нужната защита на правата, залегнали в Конвенцията, като 

отчитат своите конституционни традиции и конкретните условия. В резултат на това, 

практиката показва, че въведените национални системи са най-различни и варират, като 

в едни случаи предвиждат общи, а в други специфични средства за защита. Когато са 

добре замислени и реализирани и двата подхода са достатъчно ефективни. 

Препоръката отдава особено значение на средствата за защита, произтичащи от 

т.нар. “пилотни” решения. Когато бъде произнесено решение, което посочва 

структурни или  принципни недостатъци в националното законодателство или практика 

(по т.нар. “пилотни” или „стратегически” дела) и когато има голям брой свързани със 

същия проблем висящи дела или дела, които предстои да бъдат допуснати за 

разглеждане (“идентични казуси”), държавата - ответник следва да предприеме 

действия, обезпечаващи потенциалните жалбоподатели с ефективни средства за 

защита, които биха им позволили да се обърнат към компетентен национален орган. 

Подобно бързо и ефективно средство за защита би им позволило да получат 

обезщетяване на национално равнище, а от друга страна това би намалило съществено 

натовареността на ЕСПЧ.  

След постановяването на пилотно решение, в което е констатирано 

съществуването на специфичен структурен проблем, въпросната държава следва да 

прецени целесъобразността от въвеждането на специфично средство за защита или 

разширяване на съществуващ правен инструмент посредством промяна в 

законодателството или чрез промяна в тълкуването на закона. В резултат от прегледа на 

конкретни дела, държавите могат да преценят целесъобразността и възможността за 

възобновяване на съдебни производства сходни с тези от пилотните казуси, в които е 

било констатирано нарушаване на Конвенцията, с оглед да предпазят ЕСПЧ от 

разглеждането на тези дела и при преценка да осигурят ускореното възмездяване на 

пострадалите.  

Специално внимание препоръката отделя на продължителността на съдебното 

производство, неговото ускоряване и различните форми за обезщетяване при 

необосновано забавяне. В рамките на своето вътрешно право, държавите-членки 
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гарантират по различен начин обоснованата продължителност на съдебното 

производство чрез фиксирани максимални срокове или чрез уредба на процесуална 

възможност за ускоряване на производството. В случаите, когато не се спазват 

съответните срокове – особено в наказателното производство – или когато 

продължителността на производството се възприема като прекомерна, националното 

законодателство в редица държави  членки предвижда, че засегнатите лица могат да 

изискат ускоряване на процедурите.   

 

Декларация от Интерлакен  

На 19 февруари 2010 г. представители на 47-те държавите членки на Съвета на 

Европа, всичките обвързани от Конвенцията, се срещат в гр. Интерлакен, Швейцария, 

за да обсъдят бъдещето на ЕСПЧ и по-специално претовареността с дела, произтичаща 

от огромния брой недопустими жалби. С декларацията се потвърждава централната 

роля на ЕСПЧ в европейската система за защита на основните права и свободи и 

централната роля на правото на индивидуална жалба и на принципа на субсидиарност в 

системата на Конвенцията. В нея се посочва, че субсидиарността, както се разбира в 

системата на Конвенцията, не реализира пълния си потенциал. За да се справи с 

проблеми като забавянето и повтарящи се жалби, държавите - страни по Конвенцията 

се насърчават да сключват приятелски споразумения и да представят едностранни 

декларации, където е уместно. В декларацията се признават също така, съответните 

роли на неправителствени организации и национални институции за правата на човека 

в процеса на реформи. С декларацията държавите - страни по Конвенцията си поставят 

следните цели:  

- постигане на баланс между броя на съдебни решения и решенията, постановени 

от ЕСПЧ и броя на постъпващите заявления; 

- намаляване на забавянето на делата и произнасянето по нови случаи в разумен 

срок, особено по отношение на сериозни нарушения на правата на човека; 

- гарантиране на пълното и бързо изпълнение на решенията на ЕСПЧ и на 

ефективността на надзора му от Комитета на министрите; 

- осигуряване на яснота и последователност на съдебната практика и еднакво и 

строго прилагане на критериите относно допустимостта и компетентността на ЕСПЧ; 

- намаляване на броя на недопустимите искове, ефективно филтриране на 

заявленията, намиране на решения за справяне с повтарящи се заявления; 

- позоваване на „пилотни решения” като ефективен начин за справяне с проблема 

с повтарящи се заявления. Предлагане на консултативни становища на ЕСПЧ като 

възможност за справяне с основните структурни въпроси. 

Декларацията от Интерлакен включва и План за действие, в който се препоръчва 

да се предприемат мерки, така че да се даде възможност на ЕСПЧ да се съсредоточи 

върху основната си роля на гарант на правата на човека и да се произнася по - добре 

обоснованите случаи с необходимата скорост и по-специално по тези, свързани със 

сериозни нарушения на правата на човека. Държавите - страни по Конвенцията следва 

да продължават да повишават информираността на националните органи по отношение 

на стандартите на Конвенцията и да осигурят тяхното прилагане, да осигуряват на 

всеки човек с доказано твърдение, че правата и свободите му по Конвенцията са били 

http://www.ngogrants.bg/
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нарушени, ефективна защита пред съответните национални власти, в това число 

предоставяне на обезщетение, където е уместно.  

На междуправителствената среща в Интерлакен, посветена на бъдещето на ЕСПЧ, 

България е поела и ангажимент да следи и взима предвид в своя национален правов ред 

решенията на ЕСПЧ, постановени срещу други държави, които поставят проблеми, 

аналогични на тези проявяващи се в нашата действителност. До днес няма данни 

страната ни да е предвидила и още по-малко да е предприела съответните мерки за 

изпълнение на този ангажимент.  

 

Декларация от Брайтън 

Въпреки усилията на ЕСПЧ и държавите - членки по Конвенцията за изпълнение 

на Плана за действие от Интерлакен чрез разработване на вътрешноправни средства за 

защита, прилагане на  „пилотни решения” и мониторинг на изпълнението на решенията 

на ЕСПЧ, броят на добре обоснованите искания, стоящи пред Съда продължава да 

расте, а голям брой от висящите жалби засягат повтарящи се нарушения. Това означава, 

че държавите не са предприели ефективни мерки, за да решат този системен проблем и 

за да се съхрани системата, предвидена по Конвенцията, се появява необходимост от 

предприемане на по-ефективни действия. 

В тази връзка между 18 и 20 април 2012 година, по инициатива на британското 

председателство на Съвета на Европа е организирана конференция на високо равнище в 

Брайтън, Великобритания, посветена на проблемите на ЕКПЧ и оптимизиране на 

работата на ЕСПЧ. В приетата от участниците декларация се потвърждава, че 

държавите - членки се ползват от свобода на преценката относно как да прилагат и 

спазват Конвенцията в зависимост от конкретните обстоятелства и засегнатите права и 

свободи и ролята на ЕСПЧ е да проверява дали решенията, взети от националните 

органи, са съвместими с Конвенцията като се вземат предвид границите на преценка на 

държавата. Комитетът на министрите на страните по Конвенцията следва ефективно и 

справедливо да преценява дали мерките, предприети от отделна държава - членка са 

сложили край на констатирано нарушение. 

В Декларацията се отправят следните основни препоръки към държавите – членки 

по Конвенцията: 

1. да създадат независима национална институция, натоварена със защитата на 

правата на човека,  ако все още нямат такава; 

2. да приложат на практика конкретни мерки с цел гарантиране, че политиките и 

законодателството са в пълно съответствие с Конвенцията, включително и чрез 

предоставяне на информация на националните парламенти относно съвместимостта с 

Конвенцията на предложенията на  правителствата за ново законодателство; 

3. да се създадат, ако е необходимо, нови вътрешноправни средства за защита – 

общи или специфични във връзка с оплакванията за нарушения на правата и свободите, 

защитени от Конвенцията; 

4. националните юрисдикции и институции да бъдат насърчавани и подпомагани 

да се съобразяват с принципите на Конвенцията и практиката на ЕСПЧ при 

постановяването на решения и в прилаганите от тях процедури; 

http://www.ngogrants.bg/
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5. държавните служители да бъдат информирани относно задълженията им, 

произтичащи от Конвенцията. Специално на тези, работещи в системата на 

правосъдието и отговарящи за прилагането на закона и на мерките за неотклонение, да 

се предостави подходящо обучение, за да могат да изпълняват задълженията си в 

съответствие с изискванията на Конвенцията; 

6. да се гарантира подходящо обучение по приложението на Конвенцията на 

теоретично и практическо ниво, включително такова интегрирано в процесите по 

професионално развитие на съдиите, прокурорите и адвокатите; 

7. да се предоставя необходимата информация на потенциалните жалбоподатели 

във връзка с приложното поле на Конвенцията и ограниченията относно защитата на 

правата, както и за компетентността на ЕСПЧ и изискванията за допустимост; 

8. да бъдат разширени възможностите за предоставянето на техническа помощ 

при искане  от държави - членки, отправено към  Съвета на Европа или към други 

държави - членки, чрез което се осъществява обмен на добри практики и се повишават 

стандартите на спазването на човешките права; 

9. да се насърчи ползването на възможността да се иска консултативно становище 

на ЕСПЧ за тълкувание на Конвенцията при наличието на висяща процедура пред 

национална институция;  

10. да се създаде възможност за ЕСПЧ да съсредоточи усилията си върху 

сериозни или широко разпространени нарушения, системни и структурни проблеми, 

както и важни въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на Конвенцията чрез по-

ефективно прилагане на механизмите на национално ниво, което да доведе до по-малко 

дела по конкретни нарушения пред съда. 

 

2.3 СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ 

Съгласно официалната статистика на Секретариата на ЕСПЧ за 2014 г., Съдът е 

произнесъл общо 896 решения, в 756 от тях (84%) е установено поне едно нарушение 

на ЕКПЧОС. Държавите-членки с най-голям брой осъдителни решения, установяващи 

поне едно нарушение на Конвенцията са Русия (122 решения), Турция (94), Румъния 

(74), Гърция (50) и Унгария (49). В тази класация за 2014 г. България се нарежда на 12 - 

то място с 18 решения, установяващи поне едно нарушение на Конвенцията. Към 31 

декември 2014 г. по-голямата част от висящите дела са били срещу Украйна (19,5%), 

Италия (14,4%), Русия (14.3%) и Турция (13.6%).  

По критерия брой висящи жалби, разпределени на съдебен състав, България се 

нарежда на 16-то място с 969 броя жалби. Посочените данни потвърждават тенденцията 

на намаляване на броя на висящите жалби срещу България и след като години наред 

страната ни заемаше между 7-мо и 9-то място в тази класация, през 2014 г. България 

трайно е извън 10-те страни членки на Съвета на Европа с най-много жалби пред 

ЕСПЧ. Половината от делата, на които е даден приоритет са по отношение на Русия и 

Румъния. 10 

 

                                                           
10 Данните са взети от Годишния доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на 

Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г. 
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Източник: Анализ на статистическите данни за 2014 г. на ЕСПЧ - 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2014_ENG.pdf 
 

 
Източник: Анализ на статистическите данни за 2014 г. на ЕСПЧ - 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2014_ENG.pdf 
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Видно от данните на Отдела за изпълнение на решенията, който подпомага 

Комитета на министрите, към края на 2014 г., общият брой български решения на 

стадия на изпълнението е 324, от които около 95 са прецеденти, т.е. решения, които 

поставят самостоятелен проблем по Конвенцията, а не повтарящ се в други решения 

срещу България. За сравнение, в края на 2013 г. общият брой решения е бил 360, а 

прецедентите са били 102. От решенията, които се наблюдават от КМ, 121 решения се 

отнасят до прекомерна дължина на производство. През 2013 г. общият брой нови 

решения за изпълнение по български дела, изпратени за контрол на Комитета на 

министрите, е бил 26. През 2014 г. е приключено наблюдението по 58 решения и 

приятелски споразумения, от които 16 -  прецеденти. За сравнение, през 2013 г. е 

приключено наблюдението по 50 решения, от които 15 са прецеденти. 

По данни от Доклада до българското правителство за посещението в България, 

проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото 

или унизително отнасяне или наказание от 13 до 20 февруари 2015 г.11 много малък 

напредък, ако изобщо има такъв, е постигнат във връзка с гарантирането на 

практическото изпълнение на законните предпазни мерки срещу полицейското 

малтретиране. Въпреки усилията на българските власти допълнително да намалят 

пренаселеността, въпросът за затворите и затворническите общежития от затворен тип 

все още остава проблемен. Констатирано е, че корупцията остава ендемична в 

българската затворническа система. Насилието между затворници остава широко 

разпространено в затворите в София и Бургас, също така често се отчитат случаи на 

такова насилие и в затвора във Варна. Достъпността и качеството на медицинските 

грижи в затворите продължават да са много лоши.  

В резултат на негативните констатации за системно неизпълнение на препоръките 

му, през март 2015 г. Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и 

нечовешкото или унизително отнасяне или наказание излезе с публично становище 

относно България. Това е механизъм, до който комитетът прибягва много рядко (само 

седем пъти от 1990 г. насам - два пъти спрямо Турция, три пъти спрямо Русия и по 

веднъж спрямо Гърция и България) и се прилага само по отношение на страни, които не 

сътрудничат или откажат да подобрят положението съгласно препоръките. 

 

2.4. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ „КАЧЕСТВОТО НА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ДНЕС” 

В рамките на изследването са проведени полустандартизирани интервюта лице-в-

лице в дома на респондентите. Интервюирани са над 400 пълнолетни жители на 

градовете - областни центрове и представители, плюс минимум един представител на 

тяхното домакинство или общо над 800 интервюирани. Извадката е случайна, 

двустепенна, стратифицирана по местоживеене, с вероятности пропорционални на 

размера на населените места.  

Резултатите от изследването показват, че на декларативно ниво над три четвърти 

от пълнолетните жители на градовете - областни центрове в България са запознати с 

                                                           
11 Достъпен на https://mjs.bg/  

http://www.ngogrants.bg/
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основните си граждански права и задължения. По-често от останалите, незапознатост с 

основните си граждански права декларират респондентите със средно и по-ниско 

образование, както и хората на възраст между 18 и 39 години. Данните от изследването 

показват наличието на пряка връзка между запознатостта на интервюираните с 

основните им права и задължения и познаването на Конституцията на Република 

България, като едва 61,8 % от респондентите твърдят, че са запознати с Конституцията. 

94% от челите Конституцията посочват, че са запознати с основните си граждански 

права, а 95% от тях – с гражданските си задължения. 

В същото време 67% от интервюираните с различна степен на категоричност 

заявяват, че в България няма правов ред. Позиция, че в България няма правов ред по-

често от останалите изразяват хората на възраст над 60 години, жителите на областните 

градове с нисък стандарт на живот и нискообразованите. Това са социалните групи, 

които в най-голяма степен са изключени и изолирани от социалните процеси в 

страната. Ако при дефинирането на бедността има утвърдени, макар и дискусионни 

индикатори, то за социалното изключване и интеграция не може да се каже същото. 

Дори преводът на все по-широко утвърждаващото се в Европа понятие „social 

exclusion” в различни документи в България може да се срещне и като „изолация”, и 

като „изключване”.  

Според повечето от съвременните определения, понятието социално изключване 

се фокусира върху неблагоприятното социално положение на индивидите и групите, 

което затруднява или прави невъзможно активното им участие в икономическия, 

социалния, културния и политически живот, отчуждава ги и ги дистанцира от 

развитието на обществото12.  

Именно тези групи се чувстват най-лишени от достъп до правосъдие и са по-

склонни да смятат, че в България няма правов ред.  

 

Според Вас има ли правов ред в България? 

 

                                                           
12  Duffy 1995, Walker& Walker 1997, SEU 1997 

http://www.ngogrants.bg/
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2.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Международна институционална рамка 

В международен план националните институции по правата на човека са онези 

вътрешнодържавни структури, които осъществяват дейности по контрол и баланс и 

осигуряват оптималното прилагане на принципа за върховенството на закона. Те са 

органи, администрации или организации, които имат общи и специфични функции по 

отношение на защитата и насърчаване на човешките права. Те са различни от 

неправителствените организации, на които националните законодателства или 

правителства признават статут на правозащитни организации или дават възможност да 

работят за защита на човешките права. Многообразието на демократичните общества е 

доказало, че няма стандартна форма за структура и правомощия на такава национална 

институция, но поначало това са органи на публичното право - или колегиални органи 

(например национални комисии) или персонализирани органи като медиатори или 

омбудсмани. Освен консултативни функции в областта на политиките за човешки 

права, понякога тези институции имат и квази правораздавателни функции по 

отношение на нарушенията на основните свободи. 

Работата на НИПЧ е тясно свързана с институциите не само на национално ниво, 

но и на регионално и международно равнище. Те спомагат да се преодолее пропастта 

между международноправните норми за защита правата на човека и тяхното прилагане 

на национално равнище. Те изграждат връзките между националното ниво, Съюзното 

ниво и други международни системи за защита на правата на човека като например 

тази на Организацията на обединените нации и допринасят за укрепване на 

международните усилия за мониторинг на спазването на правата. НИПЧ, имащи статут 

A, т.е. тези, които са постигнали пълно съответствие с Парижките принципи13 са 

особено важни партньори в това отношение защото са официално признати на 

национално и международно равнище, имат по-висока легитимност и доверие и тяхната 

дейност има значителна ефективност и публичност. В държавите от ЕС, например, 

правомощията на тези институции варират като в едни случаи те наблюдават 

съответствието на законодателството и административните процедури с човешките 

права, в други случаи провеждат изследвания или кампании за повишаване на 

осведомеността като превенция на нарушенията, в трети приемат оплаквания или 

разглеждат проблеми свързани със спазването на основните права на местно, 

регионално или национално ниво. В други държави НИПЧ функционират 

едновременно и като органи, гарантиращи равенството и недискриминацията. В трети, 

те са институционализирани превантивни механизми, изисквани по силата на 

международни договори, които отговарят за предпазване от дискриминация на лица с 

увреждания или за предотвратяване на изтезанията. 

Правомощията на националните институции по правата на човека са най-

различни според спецификите на отделните национални правни системи. Те могат да 

включват изготвянето на специализирани доклади, сигнализиране на правителството 

относно нарушения на човешките права, повишаване на информираността относно 

                                                           
13 Съгласно Принципите относно статута на националните институции, известни като Парижките 

принципи, приети на Общото събрание през 1993 г. във Виенската декларация и Програмата на действие. 

http://www.ngogrants.bg/
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човешките права и подобряване на законодателството в съответствие с 

международните стандарти за човешки права, разработването на образователни 

програми в тази сфера, контролни правомощия за спазването на стандартите и други.  

Водещото и най-важното за всички национални институции по правата на човека 

е да са създадени достатъчно гаранции за тяхната независимост чрез юридическия им 

статут, независимост при избора на състава на техните органи и независимост в тяхната 

дейност. Друг определящ фактор е осигуряването на плурализъм на мненията чрез 

начина на изграждане на състава на органите на управление на НИПЧ, отразяващ 

структурата на обществото чрез предвиждането на критерии за избор и назначаване. 

Ако независимостта и плурализма на тези органи не са достатъчно гарантирани, 

приносът им към демокрацията в обществото може да е само ограничен.  

В момента в държавите – членки на Съвета на Европа действат общо 31 НИПЧ, от 

които 21, акредитирани със Статут "А" и 10 със Статут "B"14. За сравнение в ЕС 

съществуват 14 НИПЧ, създадени в 12 държави - членки на ЕС, които са акредитирани 

със Статут "А", т.е. напълно отговарящи на Парижките принципи. От тях 7 са комисии, 

със седалище в пет държави - членки, 4 са институции от типа  омбудсман и 3 са във 

формата на институти. Само в Обединеното кралство има 3 институции със Статут "А", 

действащи съответно в Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Те имат доста 

широк набор от правомощия, като освен консултации  извършват разследвания и водят 

стратегически дела. За разлика от тях НИПЧ със Статут "А" във Франция, Гърция и 

Люксембург са по-скоро консултативни или съвещателни органи - комисии, които са 

основно фокусирани в дейностите, свързани с повишаването на публичната 

осведоменост и в отправянето на препоръки към правителството. Институти, като 

например тези в Дания и Германия поначало са с по-голяма научна насоченост и 

тяхната дейност е съсредоточена в предоставянето на съвети на правителството и 

парламента по политиките и законодателство, както и в мониторинга и образованието 

по спазването на правата на човека. НИПЧ от типа омбудсман са обикновено 

еднолични институции, назначени от парламента, които се занимават основно с 

индивидуална правна защита, като се фокусират върху жалбите и сигналите свързани с 

лошата работа на администрацията. Напълно акредитирани представители на 

институциите омбудсман действат в момента в Полша, Португалия, Испания и 

Хърватска. От общо 7 – те НИПЧ със Статут "B", създадени в шест държави - членки на 

ЕС, 4 са институциите от типа омбудсман, 2 са центрове и 1 е комисия. Сред тях 

единствено България има 2 акредитирани със Статут "B" – Комисията за защита от 

дискриминация и Националният омбудсман.  

 

Национална институционална рамка 

В България, наред с Омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, 

съществуват и други държавни органи и институции, притежаващи различни по вид и 

обхват правомощия в областта на защитата на правата на човека. Сред тях са: 

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, 

                                                           
14 Източник: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf, данни към януари 2014 

г. 
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Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, Държавната агенция 

за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците, Националната комисия за 

борба с трафика на хора, Съвета за електронни медии и различни звена в системата на 

Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика, 

Министерство на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, 

Министерство на здравеопазването, Постоянна комисия по правата на човека и 

полицейската етика  към Министерство на вътрешните работи и други. 

С цел подобряване на координацията на хоризонтално ниво между държавните 

органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на 

човека в края на 2013 г. е създаден Национален координационен механизъм по правата 

на човека15, председателстван от министъра на външните работи. Очакванията са били 

неговата работа да допринесе за подготовката и успешното изпълнение на 

задълженията на България като председател на Съвета на Европа в периода м. ноември 

2015 - м. май 2016 г. и като бъдещ член на Съвета по правата на човека за периода 2019 

- 2021 г., кандидатурата за което бе официално издигната през м. септември 2012 г., в 

рамките на 67-та Сесия на ОС на ООН. 

Основните функции на механизма са:  

- разпределяне между държавните органи и институции на задълженията, 

свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред 

международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека; 

- обсъждане на целесъобразността от подписването или присъединяването на 

Република България към международни договори в областта на правата на човека; 

- предлагане на съответните държавни органи и институции на промени във 

вътрешното законодателство в областта на правата на човека;  

- предлагане на мерки за подобряване на положението на правата на човека в 

страната.  

Повишаването на ефективността на националното законодателство и практиките 

на националните институции в областта на правата на човека е дефинирано като един 

от приоритетите в работата му. 

 

Комисия за защита от дискриминация на Република България 

Комисията за защита от дискриминация, създадена по силата на Закона за защита 

от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на 

дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите, 

който осъществява контрол по прилагането и спазването на българското 

законодателство, уреждащо равенството в третирането, както и международните 

стандарти, забраняващи дискриминацията. Освен правомощията по установяване, 

предотвратяване и преустановяване на нарушения по специалния Закон за защита от 

дискриминация и предприемане на мерки по възстановяване на първоначалното 

положение, както и по налагане на санкции и даване на задължителни предписания, 

КЗД е компетентна да дава становища по проекти на нормативни актове за 

съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, 

                                                           
15 Решение № 796 на Министерски съвет от 19.12.2013 г. 
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както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни 

актове и да информира обществеността относно действащите разпоредби в областта на 

защитата от дискриминация. За своята дейност КЗД се отчита пред законодателния 

орган на Република България – Народното събрание. 

КЗД е част от националната система на България за защита на правата на човека и 

основните свободи. Тя е специализиран орган за равенство по смисъла на 

антидискриминационното право на Европейския съюз и е член на Европейската мрежа 

на органите за равенство, в която членуват сродни органи от всички държави – членки 

на ЕС, както и от други държави в Европа. Предвид специфичните й правомощия КЗД е 

и национална институция за контакт с Бюрото за демократични институции и права на 

човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по въпросите на 

престъпленията от омраза. 

В края на 2010 година КЗД подава кандидатурата си за акредитация като 

национална институция за насърчаване и защита на правата на човека пред 

Международния координационен комитет на националните институции за насърчаване 

и защита правата на човека към ООН. През май и октомври 2011 г. Подкомисията по 

акредитация към Върховния комисар на ООН за правата на човека разглежда 

кандидатурата на КЗД и излиза с детайлно становище по нея, с което изразява високо 

признание за нейната дейност като утвърден орган за борба с дискриминацията и за 

насърчаване на равенството и отправя препоръки за укрепване на нейната 

независимост.  

В края на 2011 г. Подкомисията официално акредитира КЗД като национална 

институция за насърчаване и защита на правата на човека като съгласно Парижките 

принципи й предоставя Статут „B”, който й позволява да участва в работата на МКК и 

в структурите на ООН за защита правата на човека. В обобщения доклад по 

кандидатурата се отбелязва, че КЗД има правомощията да работи за превенция и 

защита от дискриминация и да насърчава равните възможности, но няма мандат да 

защитава и насърчава всички права на човека. В тази връзка Подкомисията по 

акредитация препоръчва КЗД да изиска да й бъде възложен по-широк мандат, който 

включва всички права, заложени в международните, регионалните и националните 

инструменти и й дава изрични правомощия в областта на защитата и насърчаването на 

човешките права. Според Подкомисията, устройственият закон на КЗД не гарантира 

защита на членовете на комисията за действията им, предприети в това им официално 

качество. Освен това, съществуващото законодателство не гарантира ясен, прозрачен и 

открит подбор на членове на КЗД, който насърчава независимостта и общественото 

доверие в нея. Подкомисията насърчава КЗД да се застъпи за законодателни промени, 

целящи публично огласяване на свободните постове за членове в комисията, 

увеличаване на броя на потенциалните кандидати от широк кръг обществени групи, 

насърчаване на широки консултации и гарантиране на плурализма в състава на 

комисията16. 

 

 

                                                           
16 Източник: Годишен доклад за 2011 г. на КЗД 
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Омбудсман на Република България 

Омбудсманът е висш и независим конституционен орган, който се избира от 

Народното събрание, за да се застъпва за правата и свободите на гражданите. Статутът 

и функциите на Омбудсмана са уредени със специален закон – Закон за Омбудсмана. 

Съгласно неговите разпоредби, Омбудсманът се застъпва, когато с действие или 

бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от 

държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на 

които е възложено да предоставят обществени услуги. Дейността на Омбудсмана е 

публична и независима по своето същество, подчинявайки се само и единствено на 

Конституцията, законите и ратифицираните от Република България международни 

договори. 

Основната  дейност на Омбудсмана е насочена към разглеждане на подадени 

жалби и сигнали, той прави проверка по тях, посредничи между административните 

органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява 

позициите им, прави предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права 

и свободи и за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за 

нарушения на правата и свободите, включително предложения за промени в 

нормативната уредба.  

Омбудсманът има право да предприема действия и по своя инициатива, когато 

констатира, че неговата намеса е необходима с оглед зачитането на правата и 

свободите. Когато намери за необходимо, изразява становища и прави препоръки и 

предложения: 

1. за извършването или за преустановяване на извършването на определени 

административни действия; 

2. за възстановяване на нарушени права и свободи; 

3. за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за 

нарушения на правата и свободите; 

4. за отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на 

работата на администрацията. 

Ако се констатира, че се създават проблеми от действащата нормативна уредба, 

Омбудсманът може да отправя препоръки до Народното събрание и Министерския 

съвет за съответни законодателни промени. Ако се установи, че е налице правна 

уредба, която е в противоречие с Конституцията и нарушава правата и свободите на 

гражданите, Омбудсманът има правомощие да сезира Конституционния съд за 

установяване на противоконституционност. Омбудсманът може да сезира и главния 

прокурор в случай на установяване на престъпление от общ характер. Освен това, при 

констатиране на противоречива съдебна практика, Омбудсманът има правомощие да 

сезира Върховния касационен съд и Върховния административен съд за приемане на 

тълкувателно решение или тълкувателно постановление. 

Правомощията на Омбудсмана не се отнасят до: 

1. дейността на Народното събрание, Президента, Конституционния съд, Висшия 

съдебен съвет и Сметната палата; 

2. осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието; 

3. въпросите, свързани с националната сигурност и външната политика. 
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Омбудсманът няма правомощия да отменя административни актове. Не може да 

представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име. 

Омбудсманът изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по 

смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на 

Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, 

нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18 декември 2002 г.17 В 

изпълнение на тези функции той може да излиза  със становища и да отправя 

препоръки и да ги изпраща до отговорните органи или лица, което поражда задължение 

за тях да ги разгледат и да го уведоми за предприетите мерки. Ако не бъдат предприети 

мерки, Омбудсманът може да включи случая в годишния си доклад или в отделен 

доклад пред Народното събрание. Като Национален превантивен механизъм 

Омбудсманът следва да осъществява сътрудничество със съответните органи и 

механизми на ООН, сдружения на граждани, както и с международни, регионални и 

национални организации, чийто предмет на дейност включва осигуряване на защита на 

лица от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 

наказание. 

Омбудсманът е акредитиран като национална институция по правата на човека 

със Статут „B” от Международния координационен комитет на националните 

институции за правата на човека. Подкомисията по акредитация към Върховния 

комисар на ООН за правата на човека18 в обобщения доклад19 по кандидатурата му 

констатира и препоръчва следното:  

1. по отношение на правомощията на Омбудсмана, законодателството предвижда 

мандат за защита само по отношение на публичния сектор. Не е предоставен мандат за 

насърчаване на правата на човека, нито за популяризиране и защита по отношение на 

действията и бездействията на частния сектор. Подкомисията признава и оценява 

дейностите по насърчаване спазването на човешките права, осъществявани от 

Омбудсмана, и препоръчва да изиска да му бъде възложен по-широк мандат, който 

включва всички права, заложени в международните, регионалните и националните 

инструменти, който покрива всички сфери на правата на човека и предоставя изрични 

правомощия в областта на защитата и насърчаването на човешките права. Отбелязва се, 

също така, че няма разпоредба в Закона за Омбудсмана, която да му дава 

компетентност да насърчава ратифицирането на международни и регионални 

инструменти за правата на човека и да гарантира ефективното им прилагане; 

2. по отношение на участието в международната система за правата на човека и 

гражданските организации, Подкомисията подчертава значението на участието на 

Омбудсмана в международната правозащитна система, по-специално на Съвета по 

правата на човека и неговите механизми (Специални процедури и Пактовете за правата 

на човека на ООН) и проследяването на национално ниво на изпълнението на 

препоръките, произтичащи от международната система на правата на човека. 

                                                           
17 Ратифицирани със закон, обн. ДВ, бр. 34 от 2011 г. и  ДВ, бр. 52 от 2011 г. 
18 http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx  
19 Доклад и препоръки от Сесия на Подкомисията за акредитация на Международния координационен 

комитет на националните институции за насърчаване и защита на човешките права, Женева, 25-28 

октомври 2011 г. http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/SCA-Reports.aspx 
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Подкомисията препоръчва Омбудсманът да си сътрудничи активно с МКК, 

Европейската група на НИПЧ, както и с международни и национални организации на 

гражданското общество; 

3. по отношение назначаването и процеса на подбор се отбелязва, че 

съществуващото законодателство не предоставя ясен, прозрачен и даващ възможност за 

по-широко участие процес на подбор, който да насърчава независимостта и 

общественото доверие в Омбудсмана; 

4. по отношение на адекватното финансиране, препоръчва се да се потърси 

допълнително финансиране, необходимо за поемане на отговорностите и изпълнение на 

функциите на Национален превантивен механизъм. 

 

Изводи относно националния контекст и институционална рамка 

България е страна по основните универсални международни инструменти в 

областта на правата на човека и активен участник в дейността на международните 

организации в тази област. Като член на СЕ, страната ни е изцяло ангажирана със 

съблюдаването и прилагането на най-високите международни стандарти по отношение 

на правата и основните свободи и участва активно в реализирането на Стратегията и 

Плана за действие на СЕ за защита и насърчаване на правата на човека. Въпреки че 

България е ратифицирала и прилага огромния брой от европейски и международни 

инструменти в тази област, ЕСПЧ все още констатира редица случаи на нарушения от 

държавата на правата на човека и основните свободи по ЕКПЧ.   

В България действат две институции, акредитирани от Международния 

координационен комитет на националните институции за насърчаване и защита правата 

на човека към ООН. Те отговарят на Парижките принципи да разполагат с правомощия 

в областта на правата на човека, които да са разписани в специални нормативни актове.   

Комисията за защита от дискриминация разполага с правомощия да извършва дейности 

и да взима решения, водещи до административни и нормативни последици. 

Компетенциите й, обаче, са ограничени до правото на 1) равенство пред закона; 2) 

равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; 3) 

ефективна защита срещу дискриминацията. Нейните функции и дейност не покриват 

всички човешки права и нямат значителен принос за тяхното насърчаване.  

Мандатът на Омбудсмана е широк, отнася се до всички права на гражданите - 

политически, икономически, граждански, социални, културни и други.  

Законодателството изрично урежда отговорността му за защита на правата на децата. 

Функциите му, обаче, са свързани по-скоро с разглеждане и проверка на индивидуални 

жалби и неговата роля в политическото пространство е по-скоро консултативна. Той 

няма право да променя или да спира изпълнението на административни актове, а само 

да препоръчва на съответния орган съответното действие.   

И двата органа нямат задължението да извършват предварителен преглед на 

предложенията за нормативни актове за съответствието им с основните права. 

Сътрудничеството с неправителствени организации в страната, със сродни институции 

в други държави, както и с международни организации също не е регламентирано като 

задължително, а фигурира като възможност без да се уточнява при какви случаи то 

следва да се осъществява. 
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III. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

От ратификацията на Конвенцията през 1992 г. до днес са извършени редица 

реформи в българската национална правна система, за много от които пряка причина са 

осъдителните решения на ЕСПЧ. Някои от по-значимите мерки по изпълнението на 

решенията на ЕСПЧ са както следва:  

- реформите в областта на наказателното производство относно вземането и 

контрола върху мерките за неотклонение, ограничаващи правото на свобода20; 

- въвеждането на редица допълнителни процесуални гаранции в наказателното 

производство21;  

- заплащането на разноски за преводач в наказателното производство22; 

- преодоляването на пречките пред близки на жертвите на престъпления да 

участват пълноценно в досъдебното производство23; 

- някои проблеми, свързани с достъпа до съд24;  

- промените в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), въвеждащи 

гаранции при вземане на принудителни административни мерки на основание защита 

на националната сигурност25;  

- промените в ЗЧРБ и в Закона за българските лични документи,  отнасящи се до 

забраната за напускане на територията на Република България26;  

- въвеждането на стандарта „абсолютна необходимост“ в Закона за Министерство 

на вътрешните работи (ЗМВР)27;  

- въвеждането на достатъчно гаранции при налагането на ограничения на правото 

на лична свобода при настаняване в психиатрична клиника (Закон за здравето)28; 

- промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 

(ЗОДОВ), отнасящи се до размера на дължимите държавни такси по производствата по 

този закон29;  

- въвеждането на право на обжалване на лишаването от свобода за срок до 

петнадесет дни по Указа за борба с дребното хулиганство30;  

                                                           
20 Например Rеsolution ResDH(2000)109, Rеsolution ResDH(2000)110, Rеsolution CM/ResDH(2007)158, 

Resolution CM/ResDH(2010)121, Resolution CM/ResDH(2012)164, Resolution CM/ResDH(2012)165, 

Resolution CM/ResDH(2012)166, Resolution CM/ResDH(2012)167, Resolution CM/ResDH(2012)151); 
21 Вж. Resolution CM/ResDH(2013)183 по делото Пенев; 
22 Вж. Résolution CM/ResDH(2012)157 по делото Хованесян; 
23 Вж. Resolution CM/ResDH(2013)101 по делото Сейдова и други;  
24 Вж. Resolution CM/ResDH(2013)239 по делото Атанасова;   
25 Вж. решение на КМ от март 2013г. по групата Ал-Нашиф: „4. noted with satisfaction the evolution of the 

domestic courts’ practice and the legislative amendments introducing judicial review of expulsion orders based 

on considerations of national security and reforming the system of detention pending such expulsion;“; 
26 Вж. Resolution CM/ResDH(2013)100 по делото Рийнер, Resolution CM/ResDH(2012)156 по делата 

Игнатов, Гочев и Налбантски,  Resolution CM/ResDH(2013)2 по делото Македонски, и т.н.; 
27 “1. noted with satisfaction that the Bulgarian authorities have amended the provisions of the Ministry of 

Interior Act governing the use of fire-arms by the police and that the new legislative framework seems to comply 

with the requirements of Articles 2 and 3 of the Convention, in the light of the Court’s case-law“; 
28 Вж. финалните резолюции по делата „Върбанов“ Resolution CM/ResDH(2010)40 и „Тодев“ Resolution 

CM/ResDH(2010)189 CM/ResDH(2010)40; 
29 Вж. Resolution CM/ResDH(2011)8; 
30 Вж. Résolution CM/ResDH(2013)99. 

http://www.ngogrants.bg/


  

       

 

26 
Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

(http://www.ngogrants.bg) 

- новата уредба в ЗМВР на въпросите за поддържането на картотека с данни за  

"криминално проявени, но неосъждани" лица31;  

- развитието на юриспруденцията относно оплаквания за лоши условия в 

затворите – налице е изобилна практика на националните съдилища по искове за 

обезщетение по чл. 1 от ЗОДОВ;  

- промените в чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража по отношение на проверката на съдържанието 

на  кореспонденцията на лишените от свобода32;  

- усъвършенстването на реда за обжалване на заповеди, забраняващи 

провеждането на събрания, митинги или манифестация33;  

- въвеждането на средство за обезщетяване на вредите от нарушения на правото 

на разглеждане на дела в разумен срок34;  

- въвеждането в ЗОДОВ на възможност за обезщетяване на вреди, произтичащи от 

лишаване от свобода в нарушение на чл. 5 на Конвенцията35;  

- разрешаването на отделни проблеми във връзка с правото на семеен живот36, на 

свобода на религията37, правото на достъп до съд38, правото на собственост39, правата 

на затворници и задържани под стража40 и т.н.  

През 2014 г. Комитетът на министрите приключи наблюдението по изпълнението 

на 58 решения и приятелски споразумения, от които 16 прецедента. Новите решения, 

влезли в сила и изпратени през годината в Комитета на министрите за наблюдение на 

изпълнението, са 26.41 

                                                           
31 Resolution CM/ResDH(2013)119, Dimitrov-Kazakov against Bulgaria;   
32 Вж. Resolution CM/ResDH(2014)258; виж също параграфи 273-277 от решението по делото „Харакчиев 

и Толумов срещу България“, жалби № 15018/11 и 61199/12, окончателно решение от 8 октомври 2014 г.; 
33 Вж. Résolution CM/ResDH(2011)7; Resolution CM/ResDH(2011)46; 
34 The Deputies …: 

„1. recalled their decision adopted during their 1150th meeting (DH) (September 2012) according to which the 

administrative compensatory remedy recently adopted by the authorities and the judicial compensatory remedy 

proposed in the field of length of proceedings, taken together, seem capable of meeting the main requirements of 

the case-law of the Court; 

2. noted with satisfaction the adoption by the Bulgarian Parliament, on 28 November 2012, of the legislative 

amendments aimed at introducing the above-mentioned judicial remedy; noted in this respect that according to 

the information submitted, the adopted provisions are identical to those already assessed by the Committee, 

except for those relating to the competent courts; invited the authorities to keep the Committee informed about 

the entry into force of the adopted provisions and to provide it with their translation;“ виж решенията по делата 

„Вълчева и Абрашев“ и „Балъкчиев“ и други от 18 юни 2013г.; 
35 Resolution CM/ResDH(2013)102; 
36 Rеsolution CM/ResDH(2012)153 по делото Минчева и Resolution CM/ResDH(2012)162 по делото 

Бевакуа и Resolution CM/ResDH(2013)22 по делото Любенова; 
37 Rеsolution CM/ResDH(2012)169 по делото Бойчев и други, както и Resolution CM/ResDH(2011)193 по 

делото Хасан и Чауш; 
38 Rеsolution CM/ResDH(2012)150 по делото Булинвар; 
39 Resolution CM/ResDH(2012)149 по делото Кушоглу; 
40Resolution CM/ResDH(2013)98 по делото Кашавелов и Resolution CM/ResDH(2012)160 по делото 

Симеонов; 
41 Данни от Годишния доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на 

Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г. 
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В изпълнение на двете пилотни решения „Фингър” и „Димитров и Хамънов” от 1 

октомври 2012 г. в България действа ново административно компенсаторно средство за 

защита срещу оплаквания за нарушения на правото на граждани и юридически лица на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Административното средство, 

регламентирано в Закона за съдебната власт, е част от новосъздадения национален 

механизъм за обезщетение и заедно с иска по чл. 2б от Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди следва да предложи защита срещу бавно правосъдие, 

като гарантира на засегнатите лица наличието на ефективно средство на национално 

ниво по смисъла на чл. 13 от Европейската Конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи. 

Въпросът за ефективността на административно - съдебния механизъм за 

обезщетяване на засегнатите лица от т.нар. „бавно правосъдие“ все още не е бил 

подложен на детайлна преценка от Комитета на министрите. Въпреки това могат да 

бъдат отчетени определени резултати, които еднозначно демонстрират доброто 

прилагане на механизма. От влизането на административното средство в сила (Глава 

Трета „а“ от ЗСВ) до 17 юли 2015 г., по данни на Министерството на правосъдието, 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е изпратил общо 1561 броя заявления на 

основание Глава трета „а“ от ЗСВ. Според установената практика на МП заявленията за 

обезщетение се групират в три категории: 

- недопустими – заявления, които не отговарят на нормативно регламентираните 

условия за подаване на заявление за обезщетение по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ. 

Тези заявления не се разглеждат по същество. До 17 юли 2015 г. техният брой е 676; 

- неоснователни – разгледани по същество заявления, при които не е установено 

нарушаване на правото на заявителя за разглеждане на делото в разумен срок. До 17 

юли 2015 г. техният брой е 276; 

- основателни – разгледани по същество заявления, при които е установено 

нарушаване на правото на заявителя за разглеждане на делото в разумен срок. До 17 

юли 2015 г. техният брой е 570.42  

През 2014 г. са изплатени обезщетения в размер общо на 620 374 лв. по 200 

споразумения.43 Сериозен проблем през 2014 г. е сътрудничеството на властите с 

международните организации за защита на правата на човека. Към края на 2014 г. броят 

на неизпълнените решения срещу България (общо 325) на Европейския съд по правата 

на човека, висящи за преглед пред Комитета на министрите на Съвета на Европа, 

намалява в сравнение с 2013 г., но остава един от най-високите на човек от населението 

в страните-членки на Съвета на Европа.  

През месеците юли и септември 2014 са публикувани докладите съответно на 

Консултативния комитет по Рамковата конвенция за защита на националните 

малцинства на Съвета на Европа и на Европейската комисия срещу расизма и 

нетолерантността. И в двата доклада се отправят остри критики към политиката на 

българските власти спрямо малцинствата, мигрантите и хората с нехетеросексуална 

                                                           
42 Данните са от Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по глава IIIа 

от ЗСВ - проучване на Фондация „Български адвокати за правата на човека“. 
43 Данни от Годишния доклад на Министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на 

Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г. 
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ориентация. Фокусът на доклада на ЕКРН е върху безнаказаните престъпления от 

омраза, словото на омраза, дискриминацията спрямо ромите и други малцинства, както 

и спрямо мигрантите, липсата на политики за интеграция, непризнаването на 

определени малцинства и препятстването на процеса на разглеждане на молби за 

убежище. В доклада на Консултативния комитет се отделя пространно внимание на 

недостатъчния капацитет на Комисията за защита от дискриминация и на съдилищата 

да защитават ефективно от дискриминация представителите на малцинствата.44 

На 26 март 2015 г. Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и 

нечовешкото или унизително отнасяне или наказание  излезе с публично становище 

относно България45, в което е отчетен минимален напредък по отношение на законните 

предпазни мерки срещу полицейско малтретиране. Ключовите препоръки на КПИ в 

тази сфера все още предстои да бъдат изпълнени. По-конкретно, достъпът до адвокат 

продължава да е изключение по време на първоначалните 24 часа от полицейското 

задържане и служебните адвокати не изпълняват функцията си на защита срещу 

малтретиране. В допълнение към това, на задържани от полицията лица все още рядко 

им се предоставя възможност незабавно да уведомят лице по свой избор за задържането 

си и те системно не са уведомявани за правата им от самото начало на задържането им. 

Комитетът отдавна подчертава решаващата роля на здравния персонал и по-конкретно 

на лекарите за предотвратяване на малтретирането. Установените от делегацията на 

КПИ резултати по време на посещението й през 2015 г. демонстрират, че 

съществуващите конкретни правила във връзка с медицинската поверителност и 

вписването на нараняванията на практика продължават системно да се пренебрегват. 

Отново са изтъкнати проблемите с материалната база на следствените арести и местата 

за лишаване от свобода - пренаселеността, лошите битови условия, липсата на 

организирани дейности за лишените от свобода и качеството на медицинското 

обслужване. 

В отговор на констатацията на комитета за „реална необходимост от разработване 

на цялостна политика за затворите, вместо концентриране изключително върху 

материалните условия”, българското правителство разработи пакет от краткосрочни и 

дългосрочни мерки, включващи: 

І. разработване на проектозакон за изменение и допълнение на Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража. Приетият на първо четене в 

Народното събрание на 29 октомври 2015 г. ЗИД акцентира върху критериите за подбор 

при първоначалното назначаване и при кариерното израстване, както и върху 

обучението на служителите на местата за лишаване от свобода, което ще бъде една от 

основните насоки в работата по преодоляване на проявите на насилие – както от страна 

на служителите спрямо затворниците, така и насилието между затворниците; 

ІІ. изготвяне на екшън план по пилотното решение по делото "Нешков и други 

срещу България". ЕСПЧ даде 18-месечен срок на българските власти от датата, на 

която решението стане окончателно, за да бъде създадена комбинация от ефективни 

                                                           
44 Вж. "Правата на човека в България през 2014", доклад на БХК, достъпен на: 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2014_issn-2367-6930_bg.pdf 
45 http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2015-17-inf-bgr.pdf 
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средства за защита срещу лоши условия на задържане, които да имат едновременно 

превантивен и компенсаторен ефект. 

На 27 ноември 2015 г. представеният екшън план бе определен от председателя на 

ЕКПИ Микола Гнатовский като „много амбициозен” и „който отговаря едновременно 

на дългогодишните критики на Комитета срещу изтезанията при Съвета на Европа и на 

пилотното решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Нешков и 

други срещу България”. Основните акценти в екшън плана са:  

1. подобряване на физическата инфраструктура, където са вложени 6,5 млн. евро и 

са обновени 10 обекта, по проект „Подобряване на стандартите в затворите и арести 

чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права” 

чрез  Норвежкия финансов механизъм;  

2. много по-строги стандарти за поведение и нулева толерантност към 

корупцията, обучение и подобряване на мотивацията на хората, които работят в 

затворите; 

3. готови законопроекти, публикувани за обществено обсъждане, които да 

позволят да реагират при всеки отделен случай на злоупотреба; 

ІІІ. Сериозно преструктуриране на мениджмънта на Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията” с цел оптимизиране на управлението на системата, което 

е една от базисните причини за застоя на реформите. В началото на март 2015 г. бяха 

освободени началниците на три от силно проблемните места за лишаване от свобода – 

Софийския и Бургаския затвор и поправителния дом в Бойчиновци; 

IV. До прокуратурата са подадени сигнали за случаи на насилие и корупция, с 

които разполага МП и които са част от констатациите на проверяващите от Комитета. 

Ръководството на МП е решено да проверява всички постъпили сигнали. Макар то да 

няма правомощия по разследване на насилието и корупцията, целта е превенция на тези 

явления със засилена активност на началниците на конкретните места за лишаване от 

свобода, които трябва да познават персонала и случващото се в поверените им 

институции, за да могат да противодействат ефективно с управленските инструменти, с 

които разполагат. 

Очевидно е, че през последните 23 години българската държава е вложила 

значителни усилия и средства за привеждане на действащото законодателство в 

съответствие с изискванията на ЕКПЧОС и практиката на ЕСПЧ и въпреки това не е 

постигнала необходимото ниво на защита правата на човека. Поради това 

разглеждането на политиката на предварителен преглед на съответствието е важно, 

доколкото тя е възможен инструмент за постигане на по-голяма систематичност и 

последователност в поддържането на необходимия стандарт на защита на правата на 

човека и предотвратяването на приемането на несъответстващо законодателство. 

Въвеждането на подобна политика безспорно би имала положителен ефект, както за 

държавата, във формата на по-малък брой осъдителни решения от ЕСПЧ, по-висока 

степен на доверие от страна на гражданите, така и за гражданите като гаранции за 

повече спокойствие и сигурност, че основните им права няма да бъдат погазени. 
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IV. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

4.1. ПРОБЛЕМИ 
Проблемите, идентифицирани от настоящата ОВ са в няколко основни 

направления. 

1. Недостатъчно познаване и спазване на правата на човека. Многообразието на 

констатирани от ЕСПЧ нарушения на Конвенцията е резултат от наличието на правни 

норми в националното ни законодателство и практики, които очевидно не са 

съобразени и не кореспондират с нея. Парижките принципи предвиждат много по-

голямо участие и инициатива от страна на националните институции при проучването 

на проектозакони и предложения от органи на законодателната, изпълнителната и 

съдебната власт за съответствието им с правата на човека. Такава активност се очаква 

от тях и за насърчаване и осигуряване на хармонизирането на националното 

законодателство, регулации и практики с международните инструменти за правата на 

човека, по които държавата ни е страна и за ефективното им прилагане. 

2. Липса на ефективни институции, организации и лидери, които да отговарят за 

координиране на дейностите по защита на правата на човека на национално ниво. 

Въпреки многобройните осъдителни решения, в България продължава да няма 

генерално ефективно вътрешноправно средство за защита, съгласно чл. 13 на 

Конвенцията, който изисква осигуряване на възможности за разглеждането на 

оплаквания за нарушения на гарантираните от ЕКПЧ права от националните власти. 

3. Липсва единна система на национално ниво, която да отговаря за 

популяризирането и разсяването на правата на човека по достъпен за всички начин.  

4. Налице е ограничено участие на заинтересованите страни и гражданското 

общество в дейностите по насърчаване и защита на правата на човека. 

 

4.2. ДВИГАТЕЛИ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
Основни двигатели на посочените проблеми са ниската степен на познаване на 

стандартите (европейски и международни) за защита правата на човека, тяхното 

пренебрегване при приемането на ново законодателство и липсата на единна система на 

национално ниво, която да координира цялостния процес по спазване правата на 

човека.  

 

V. ЦЕЛИ  

5.1. ГЛАВНА ЦЕЛ 

Изследване на непосредствените и дългосрочните ефекти от въвеждането на 

механизъм за извършване на задължителен предварителен преглед на съответствието 

на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. 

  

5.2. СПЕЦИФИЧНИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Специфична цел 

Идентифициране на вариант на действие, който предлага възможност за 

максимално лесно внедряване в процеса по законотворчество на механизъм, 

гарантиращ адекватно съобразяване на нормативните актове и административната и 
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съдебна практика с обвързващите за страната ни международни стандарти за 

насърчаване и спазване на основните права. 

 

Оперативни цели 

Избор на вариант на действие, който да се справя оптимално с дефинираните 

проблеми и да неутрализира техните двигатели. 

 

 

VI. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИТЕ 

6.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
Основната цел на политиката за въвеждане на предварителен преглед на 

съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за 

защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по 

правата на човека е насърчаване на защитата на правата на човека чрез съобразяване на 

вътрешнонационалната правна уредба с международната. Конкретни цели на 

политиката са повишаване нивото на познаване разпоредбите на Конвенцията сред 

субектите със законодателна инициатива и поставяне началото на изграждане на 

единна национална система за координация защитата правата на човека. 

Българското законодателство и законодателен процес се нуждаят от въвеждането 

на механизъм, който да гарантира, че всяка една планирана или реализирана промяна в 

регулирането на дадени обществени отношения съответства на разпоредбите на 

ЕКПЧОС и практиката на ЕСПЧ. За постигането на този резултат могат да бъдат 

приложени различни подходи и инструменти. По-долу са обсъдени основните 

възможни варианти за действие и доколко биха били подходящи за конкретно 

разглежданата политика.  

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

Проведените в рамките на изготвянето на настоящата оценка на 

въздействието анализи водят до извода, че е налице необходимост от въвеждането 

на механизъм, чрез който да може да определи доколко една планирана или 

реализирана промяна в регулирането на дадени обществени отношения 

съответства на разпоредбите на ЕКПЧОС и практиката на ЕСПЧ.  

 

ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО 

ВАРИАНТ 1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ 

ВАРИАНТ 2 – НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

6.2. ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО 

Нулевият вариант, наричан още базисен, представлява прогноза за развитието на 

разглежданите обществени отношения, при положение, че не се предприемат никакви 

мерки. С други думи, базисният вариант означава запазване на актуалната регулаторна 

и икономическа среда, в която заинтересованите страни ще продължат да 
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функционират без промяна. Този вариант се основава на реално осъществили се на 

практика случаи, при които като се вземат предвид ефектите на различни релевантни 

променливи като например прираст на населението, икономически растеж, развитието 

на пазарите, трайно установените демократични традиции или предстоящото 

въвеждане на определена техническа иновация е възможно да се окаже, че регулативна 

намеса от държавата или друг орган не е необходима, тъй като разглежданите проблеми 

биха се саморазрешили единствено под вследствие развитие или промяна на средата. 

В конкретния случай, дефинираните проблеми не са въпрос на лошо 

правоприлагане, неправилен подход или неефективен инструментариум на регулиране. 

Напротив, става въпрос за трайни, системни проблеми, чиито ефекти имат 

продължително действие във времето. При положение, че не бъде предприето нищо, ще 

продължи тенденцията на приемане на нарушаващо основните права на човека 

законодателство. Това ще рефлектира лавинообразно в сферата на правоприлагането - 

ще бъде създадена законосъобразна, но порочна по същността си съдебна практика, 

която директно ще се отрази върху и без това пониженото доверие в правораздаването 

на българските граждани.  

 

6.3. ВАРИАНТ 1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ 
България има нужда от въвеждането на нов консолидиран механизъм за преглед 

на съответствието на законодателството с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, който следва 

да отговори на всички препоръки, отправени към страната ни през последните години и 

да компенсира натрупаните до момента дефицити от функционирането на 

националната ни система за защита на правата на човека. Неговата основна роля ще 

бъде да действа като регулаторна превенция срещу нарушаване правата на човека. По 

този начин ще се изгради основата за прилагането на нов, съобразен с международните 

стандарти и тенденции подход за насърчаване и защита на правата на човека в 

България, който започва от нормотворчеството, преминава през правоприлагането и 

практиката и завършва с оценяването на ефективността на цялата тази система. Така 

постепенно ще бъде създадена нова култура в обществото, свързана както с 

познаването, разбирането и спазването на правата на човека, така и обучението и 

образованието, лидерството, междуинституционалното и международното 

сътрудничество в областта на правата на човека. 

Правилността на този извод се потвърждава и от заключенията на Първия 

обобщен доклад на Министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на 

ЕСПЧ46 и Годишния доклад на Министъра на правосъдието по изпълнението на 

решенията на ЕСПЧ по дела срещу България за 2014 г.,47 според които България е една 

от страните - членки по ЕКПЧ, които не са разгледали предварително съответствието 

на вътрешното си законодателство с нея. Все още не е изграден и ефективен 

механизъм, който да гарантира предварителното оценяване на съответствието на всеки 

законодателен акт със стандартите и принципите на Конвенцията. Многообразието на 

констатирани от ЕСПЧ нарушения на Конвенцията е в резултат от наличието на правни 

                                                           
46 http://www.justice.government.bg/Files/1-vi_Obobshten_doclad_635622886096659255.pdf  
47 http://www.justice.government.bg/Files/2-ri_Obobshten_doclad_635622884345452273.pdf 
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норми в националното законодателство и практики, които очевидно не са съобразени и 

не кореспондират с нея. За предотвратяване на повтарящи се нарушения и нови 

осъдителни решения е наложителен задълбочен и детайлен преглед на националното 

законодателство, особено на тези закони, по чиито разпоредби вече са констатирани 

нарушения от ЕСПЧ. Горният извод се потвърждава и от публикувания за обществена 

консултация на 10.12.2014 г. проект на Актуализирана стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система, в чиято Специфична цел 3, озаглавена „Преодоляване 

на причините за осъдителните решения пред ЕСПЧ и спазване на международните 

стандарти в областта на правата на човека”, в рамките на  стратегическа цел 5 Гаранции 

за върховенството на закона, защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и 

хуманността на правосъдието, изрично е предвидена мярка 5.3.2 „Въвеждане на оценка 

за съответствието на разработваните проекти на нормативни актове с правото и 

стандартите по правата на човека.48”  

Въпросът за разработването и въвеждането на нов национален механизъм за 

оценка на съответствието на проектите на нормативни актове с ЕКПЧ и практиката на 

ЕСПЧ има няколко различни измерения, през които може да бъде разглеждан, по-

важните от които са практическо, законодателно и институционално. Практическото 

измерение е водещото и основополагащото ниво, което следва да даде отговори на 

въпросите по същество: какви са нуждите и проблемите, какви са поставените цели и 

преследваните резултати и как те ще бъдат постигнати чрез предлагания механизъм. 

Останалите две измерения са вторични и обусловени от първото. Законодателното 

измерение има за цел да обезпечи ефективността на механизма чрез предлагане на 

подходящата правна рамка за неговото функциониране и разгръщане. 

Институционалното измерение следва да предложи оптималния подход за 

операционализация на механизма чрез предлагане на подходящата правно 

организационно форма за неговото институционализиране и подходите за неговата 

интеграция в съществуващата национална инфраструктура от органи и организации, 

имащи правомощия и осъществяващи дейности в областта на защитата на правата на 

човека. 

 

6.4. ВАРИАНТ 2 – НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Алтернативни варианти на политиката могат да бъдат търсени сред по-слабите по 

интензитет интервенции. Тук могат да бъдат изследвани възможностите за 

преорганизиране, опростяване или дори отмяна на вече съществуващите инструменти 

за постигане на целите на политиката. В обхвата на анализа попада и въпроса дали е 

възможно целите на политиката да бъдат постигнати чрез подобряване на прилагането 

на съществуващото законодателство. В тази връзка, при този вариант могат да бъдат 

оценени следните няколко примерни алтернативи на регулирането. 

Кампании за повишаване на осведомеността. Те са обикновено евтини за 

изпълнение, но ефективността им е частична. Увеличаването на обема на наличната 

информация за заинтересованите страни не означава автоматично, чете ще я 

възприемат и ще променят поведението си съобразно нея. В конкретния случай, една 

                                                           
48 Източник: Портал за обществени консултации на Министерски съвет http://www.strategy.bg/  
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информационна кампания би била полезна и реално осъществима и би довела до 

предприемането на фактически действия по насърчаване на прилагането на ЕКПЧОС. 

Тя би довела и до разрешаването на една част от дефинираните проблеми, например 

свързани с недостатъчното познаване на материята от граждани и правоприлагащи 

органи, както и засилването на участието на неправителствените организации в 

правозащитната сфера. 

Саморегулация и корегулацията са също потенциални алтернативи на намесата на 

държавата в комплексни и динамични по своя характер обществени отношения. Те, 

обаче, трудно биха допринесли за справянето с проблемите, които се опитва да разреши 

настоящата ОВЗ, тъй като защитата на правата на човека и гарантирането на тяхното 

спазване са дейности с много висока обществена значимост и проникват във всички 

социални сфери. В този смисъл, само държавата, чрез своята система от национални и 

местни органи, би могла да гарантира необходимата всеобхватност на разрешението на 

тези проблеми.     

 

 

VII. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА И СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

Ролята на ОВЗ е да осигури детайлно и систематично оценяване на потенциалните 

въздействия на различните варианти, с оглед преценката дали конкретният вариант би 

се справил с дефинираните проблеми, постигайки набелязаните цели. Доколкото 

основната цел на ОВЗ е да гарантира, че интервенцията ще бъде максимално ефективна 

и ефикасна, задължително следва да бъде изготвен анализ на основните въздействия, 

които всеки конкретен вариант би предизвикал. Трите най-подходящи метода за 

сравняване на вариантите, които са използвани в случая, са анализът на разходите и 

ползите, анализът на ефективността на разходите и многофакторният анализ.  
 

 7.1. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 0 

Запазването на статуквото, което се  предвижда от Вариант 0 съдържа в себе си 

потенциал за възпроизвеждане и мултипликация на регистрираните недостатъци на 

действащата нормативна уредба. Тенденцията за намаляване на осъдителните решения 

на съда в Страсбург срещу България ще бъде преустановена и техният брой най-

вероятно ще се стабилизира, което би означавало един предвидим, постоянен, ежегоден 

разход на държавния бюджет за изплащане на присъдените обезщетения.  

Доколкото в определени случаи ЕСПЧ дава конкретни препоръки за изменение на 

вътрешното законодателство, на практика би се оказало, че Съдът осъществява 

проверката за съответствие вместо българската държава и то на един вече прекалено 

късен етап, когато несъответствието е довело до отрицателни резултати. Този вариант е 

неподходящ и поради склонността на администрацията да изпълнява единствено 

задължителните законови норми, а не толкова доброволните инструменти.  

 

7.2. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 1 
Корените на дървото на проблемите, дефинирани от ОВЗ са в действащата правна 

уредба. Радикалното разрешаване на проблемите преминава през премахване или 
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неутрализиране на техните двигатели, което изисква усъвършенстване на правната 

рамка. 

Новата „култура на зачитане на основните права” в ЕС изисква предприемането на 

аналитични и практически действия, насочени към съобразяване с основните човешки 

права на всички етапи от процедурите, водещи до приемането на нормативни и други 

актове49. Това са права, присъщи на  всяко човешко същество, независимо от неговата 

националност, пол, етнически произход, цвят, религия, език или друг белег. Водещ е 

принципът на уважение на индивида, който по дефиниция заслужава достойно 

отношение. Правата на човека са взаимосвързани, взаимозависими и неделими. Те 

покриват широк спектър от въпроси, свързани с човешкото достойнство, правата за 

развиване на стопанска дейност, свободното движение, еднаквото третиране, правата 

на децата, правата на гражданите в отношенията им с институциите, процесуалните 

гаранции и много други. Правата на човека обаче инкорпорират в себе си задължението 

на държавите да ги признават, защитават и прилагат на практика. Това означава също, 

че държавите следва да се въздържат от намеса или ограничаване на приложението на 

правата на човека, да осигуряват защита на лицата от различни посегателства и да 

предприемат активни действия за подпомагане осъществяването на основните права на 

човека. По този начин, чрез инструментите на международното право се дава основната  

рамка на юридическа защита за политически, социални и процесуални права на лицата. 

Анализът на съответствието с правата на човека допринася за по-добре 

дефинирани политики и по-широко обществено приемане на интервенциите на 

държавата в обществените отношения. Поради това, Европейската комисия счита, че 

необходимостта от съответствие с правата на човека не е ограничена единствено до 

законодателните предложения, но трябва да бъде отчитана във всички нейни 

инициативи. По тази причина, Комисията е разработила специална методология за 

оценка на въздействията в областта на правата на човека, включена в 

Инструментариума към Насоките за по-добро регулиране50.  

За да може да бъде установено съответствието на проектите за законодателство с 

актовете и практиката в областта на правата на човека, самите права трябва да бъдат 

трансформирани в ясно измерими количествени и качествени индикатори, които са 

основани на международните стандарти за човешките права. Офисът на Върховния 

комисар на ООН по правата на човека в своите практически насоки, наречени 

„Индикатори за човешки права: Наръчник за измерване и прилагане”51 използва 

интегрирана концептуална и методологическа рамка за идентифициране на 

индикаторите за наблюдение на граждански, политически, икономически, социални и 

културни права. 

 

7.2.1. Мерки за реализиране на политиката 
За да се постави началото на новата култура на възприемане на основните права у 

нас е необходимо измерението „основни права” да бъде поставено в центъра на цикъла 

                                                           
49 Вж. „Оперативни насоки за съобразяване с основните права в изготвяните от Комисията оценки на 

въздействието”, SEC(2011)567 
50 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_24_en.htm 
51 Източник: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf  
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по формулиране на политики и вземане на решения, включително на тези по 

регулиране, като то бъде преценявано на всеки един етап от този цикъл. Това може да 

бъде постигнато с различни по интензитет мерки и инструменти. 

В конкретния случай, общата рамка на политиката за въвеждане на предварителен 

преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на 

Европейския съд по правата на човека следва да бъде уредена на ниво закон, като по 

този начин и се придаде необходимата задължителност. При всички положения ще има 

необходимост от конкретизация и детайлизиране на новосъздадения механизъм, което 

би било по-удачно да бъде направено чрез подзаконови нормативни актове, като 

например правилниците за дейността на съответните администрации, които биха се 

занимавали с предварителния преглед. 

 

7.2.2. Възможен подход за институционализация 

Действащата разпоредба на чл. 18 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове съдържа указание относно ведомството с обща 

компетентност в конкретния случай като предвижда, че Министерството на 

правосъдието оказва помощ на другите министерства и ведомства при изготвянето и 

обсъждането на законопроекти, които Министерският съвет ще внесе в Народното 

събрание, като при възлагане от МС, Министерството на правосъдието следва да оказва 

помощ при изготвянето и обсъждането на проекти и за други нормативни актове. 

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред 

Европейския съд по правата на човека” е част от специализираната администрация на 

Министерство на правосъдието, в чиито правомощия влиза: 

- процесуалното представителство на Република България пред ЕСПЧ52; 

- изготвянето на становища по съответствието на действащото законодателство с 

Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и 

другите международни актове в областта на правата на човек по конкретни 

проектопредложения на Министерството правосъдието; 

- оказването на методическа помощ, включително даването на конкретни 

разяснения на органите на съдебната власт по анализиране и прилагане на влезли в сила 

решения на ЕСПЧ; 

- проучването, анализа и обобщаването на практиката на ЕСПЧ по прилагане на 

ЕСПЧ и 

- участието при подготовката на законопроекти и прилагането на други мерки в 

отговор на решенията на ЕСПЧ53. 

Систематичното тълкуване на горните разпоредби води до извода, че един от 

възможните варианти, който намира опора в действащото ни законодателство, е 

администрацията, която следва да проверява достоверността, обхвата и качеството на 

изготвените прегледи на съответствието да бъде изградена към Дирекция „Процесуално 

представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” 

                                                           
52 Постановление № 26 на МС от 02.02.2004 г. за процесуалното представителство на Република 

България пред ЕСПЧ, обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г. 
53 Източник: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, обн. ДВ, бр. 84 от 27.09.2013 г. 
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при Министерството на правосъдието. За тази цел ще е необходимо изграждането на 

допълнителен капацитет на Дирекцията, с какъвто тя към настоящия момент не 

разполага.  

Ефективността на дейността на бъдещото Централно звено зависи в значителна 

степен от точното и ясно разписване на неговите функции, което би могло да стане по 

следния начин: 

Функция 1: Одобряване на становищата от извършени предварителни прегледи на 

съответствието на проектозаконодателство с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, в т.ч.: 

- изграждане на мрежа от лица за контакт от администрациите на централната 

изпълнителна власт (предлагащите администрации) и на Народното събрание, 

отговарящи за подготовката на законопроектите и анализ на законодателството. 

Ефективното функциониране на тази мрежа, от своя страна, се обуславя от добрата 

подготовка в материята „Права на човека” на ангажираните кадри, както и 

обезпечаването на продължаващо (периодично) обучение и форуми за координация и 

съвместни действия. Следващият етап на изграждане може да включва създаването на 

он-лайн платформа с членовете на мрежата, с които да започне постоянен обмен на 

информация, както и периодични консултации и обсъждания по въпросите в областта 

на правата на човека и съответствието на законодателството с тях. Тези обсъждания 

могат да бъдат ползвани и за уточняване на всички детайли относно начина на 

възлагане на новите правомощия, начините за изграждането и поддържането на 

капацитет на лицата от администрацията и каналите за събиране и обмен на 

информация. Тук може да се помисли за включването и на представители на външни за 

администрацията заинтересовани страни – експерти, научни среди и други. Накрая, 

след като са ясно идентифицирани лицата, които искат да са част от мрежата, както и 

методите на работа на тази мрежа, следва да се помисли и за реда и условията за 

нейното функциониране на практика, чрез разработването и гласуването на правила за 

работа и поведение, приети от членовете, чрез едностранен акт на публичната власт 

или чрез директно възлагане на правомощия на всеки от членовете. Последният етап от 

изграждането на мрежата следва да включва официално обявяване на стартирането на 

нейната дейност в публичното пространство. 

- участие при изготвянето на законодателната програма на МС с цел ранно 

идентифициране на нормативните актове, които се нуждаят от предварителен преглед 

на съответствието и други.  

Функция 2: Проследяване на практиката на ЕСПЧ и мониторинг за изпълнението 

на неговите решения у нас.  

Функция 3: Проследяване на европейската и международната практика по правата 

на човека, включително: 

- участие в европейски и международни инициативи по подготовка или 

актуализиране на документи, свързани с правата на човека; 

- предоставяне на експертна помощ на държавните институции по отношение на 

въвеждането на нови норми и практики и синхронизиране с европейските и 

международни стандарти и изисквания; 

- дейности по институционално укрепване и изграждане на капацитет и други 

Функция 4: Проследяване на практиката на националните съдилища, в т.ч.: 
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- включване в системата за информация и периодично обобщаване на съдебната 

практика, действаща на национално ниво; 

- периодично изготвяне на доклади, позиции, становища и препоръки за 

осигуряване на съответствието на решенията с Конвенцията; 

- участие в изготвянето на образователни и обучителните програми за студенти, 

юристи и магистрати по правата на човека и други. 

Въпросът за институционализацията на политиката може да бъде разглеждан в 

краткосрочен (ограничен) план и в дългосрочен (разширен) план. Основните елементи 

на това измерение, разбирани като отделни институционални субекти, участващи в 

реализацията на политиката са:  

1. предлагащата администрация, която е отговорната администрация за 

извършване на прегледа на съответствието на проекта за нормативен акт; 

2. екипът отговарящ за изготвянето на предварителния преглед; 

3. администрацията, която проверява достоверността, обхвата и качеството на 

прегледа и  

4. институцията или институциите, които играят ролята на централни субекти, 

които на национално ниво разполагат с обща компетентност по въпросите свързани с 

основните права. 

Първите три групи субекти представляват елементи на ограничената 

институционализация на прегледа и като такива могат да бъдат въведени в 

краткосрочен план. Последната група субекти биха били част от разширения план на 

институционализация на прегледа, който би се реализирал в по-дългосрочна 

перспектива.  

 

7.3. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 2 
Вариант 2 предлага запазване на досегашния подход на регулиране на 

разглежданите обществени отношения чрез въвеждането на мерки алтернативни на 

регулирането, изразяващи се в насърчаване на прилагането на ненормативни актове – 

стратегии, визии и планове за действие. Въпреки, че е реално осъществим, този вариант 

би довел до частично справяне и то само с някои от проблемите, но не би довел до 

отстраняване на идентифицираните техни двигатели, т.е. до разрешаване на основните 

предизвикателства и нужди, установени от настоящата оценка. От гледна точка на 

очаквани въздействия, този вариант лежи в границите между Вариант 0 и Вариант 1, но 

клони повече към очакваните ефекти от евентуалния избор на Вариант 0. 

 

7.4. СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

От анализа на въздействията на вариантите става ясно, че ефектите от Вариант 0 и 

Вариант 2 са доста близки, тъй като никой от тях не предполага възможност за 

справяне с установените проблеми на всички нива. С други думи, това са варианти, 

поддържащи статуквото и като такива те не биха могли да доведат до постигане на 

желаните резултати. 

Поради това, ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО и ВАРИАНТ 2 

ВАРИАНТ 2 – НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ са неподходящи разршения на 

идентифицираните в ОВ проблеми. 
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Обсъжданият към момента на изготвяне на настоящата ОВЗ вариант на проект за 

изменение и допълнение на ЗНА предлага въвеждането на предварителния преглед за 

съответствие с ЕКПЧОС и практиката на ЕСПЧ гласи: 

"Законопроектите се придружават и от справка за съответствието им с 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на 

Европейския съд по правата на човека, която се изготвя от Министерството на 

правосъдието." 

Текстът е доста общ, не посочва конкретните задължени субекти и не разписва 

начинът по който ще бъде уредена процедурата за нейното извършаване от всеки от 

тези субекти. Следователно би могло да се направи предположението, че ако тази 

политика бъде приета, освен законовата уредба, ще бъде необходима и детайлизираща 

подзаконова такава. 

На база на констатациите направени дотук в настоящата ОВ се налага изводът, че 

ВАРИАНТ 1 - ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ, реализиран чрез изменения и 

допълнения в действащия Закон за нормативните актове е оптималното разрешение на 

дефинираните проблеми. 

 

 

VII. ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ВАРИАНТ 
Резултатите от извършеното сравняване на идентифицираните варианти показва, 

че Вариант 1 съдържа в себе си най-голям потенциал за ефективно постигане на целите 

на политиката на правителството за предварителен преглед на съответствието на 

проектите за нормативни актове с ЕКПЧОС и практиката на ЕСЧП. Чрез избора на 

интервенция в основополагащия закон, като инструмент за постигане на 

усъвършенстване на правната уредба, би се създала онази нормативна основа, която 

позволява да се постигне главната цел на оценяваната политика – реализиране на 

промяна в процеса на вземане на решения по регулиране в България, която да доведе до 

оптимално разрешаване на всички дефинирани проблеми. Вариант 1 създава и 

достатъчно основания да се предположи, че неговото въвеждане би имало за резултат 

справянето с двигателите на дефинираните проблеми, а именно неговото прилагане би 

довело до отстраняване на системния порок на вземането на решения в България като 

гарантира, че предлагането и приемането на нормативни актове у нас ще става 

единствено след като е налице ясна представа за съответствието им с ЕКПЧОС и 

практиката на ЕСЧП. 

 

8.2. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ 
Обществените отношения, които са обект на регулиране в изследвания случай, 

независимо от избрания вариант на регулативна намеса, са твърде широки като обхват 

и проекции, което неизменно означава, че се засяга един огромен кръг от интереси и 

лица. Това налага задължително извършването на мониторинг и последващо оценяване 

на ефективността от спазването, прилагането и изпълнението на приложените мерки по 

регулиране. Разбира се, необходимо е да е изминал определен период от време, с оглед 

събирането на достатъчно данни и доказателства, които ex post оценката да анализира и 
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прецени постигнати ли са целите, как политиката работи на практика и какви са 

причините за това. Предварителната оценка ще бъде базата за сравнение за 

последващото оценяване, а то от своя страна ще посочи дали изводите и препоръките 

на предварителната оценка са били ефективно приложени. Последващото оценяване 

следва да обърне внимание на непредвидените ефекти на политиката и да даде 

предложения за евентуални последващи действия. 

 

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ 

ОВЗ препоръчва извършването на текущ мониторинг за степента на постигане на 

поставените цели, чрез избрания вариант на действие, който да започне веднага 

след влизането на предлаганите регулативни мерки в сила. Препоръчва се 

извършването на последващо оценяване на ефектите от приложението на 

въведените законови мерки в срок не по-дълъг от 24 месеца след неговото влизане 

в сила. 

 

8.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Защитата и насърчаването на правата на човека от отделните държави има както 

вътрешни така и външни измерения. На международноправно ниво, държавите активно 

участват в създаването на стандарти за основните права на човека, в разработването на 

механизми за тяхната защита и в изграждането на институции за прилагането на тези 

механизми. Те са първите субекти, които довеждат до знанието на международните 

форуми нарушенията на тези права и са тези, които според своя национален капацитет 

могат първи да предприемат действия за възстановяване на положението на 

съответствие със стандартите за човешките права. За да постигне тези цели, 

международната общност е разработила редица механизми за преустановяване на 

нарушаването на правата на човека и създаване на среда, в която те са съблюдавани. 

Още през 1993 г. по време на Световната конференция за правата на човека във Виена е 

очертана ключовата връзка между международния мир и сигурност и върховенството 

на правото и правата на човека, разглеждайки ги като неизменна част от по-широките 

процеси на демократизация и развитие.  

На национално ниво правата на човека могат да бъдат използвани като 

„универсални, недискриминиращи стандарти”54 за формулиране и подобряване на 

нормативната база и дори като насоки за правомерно поведение. Поради това 

изграждането на национален модел, в който всички човешки права са ефективно 

защитени е предизвикателство, което изисква създаването на добро законодателство, 

ефективен контрол върху държавните институции, отговорни за неговото прилагане и 

постоянни усилия и действия за планиране, мониторинг и оценяване на резултатите от 

прилаганите мерки и механизми за защита и насърчаване на спазването на тези права. 

                                                           
54 David Little, „The Nature and Basis of Human Rights”, United States Institute of Peace, 1993. 
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