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ДО 

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ: Фондация „Български център за 

нестопанско право” 

 

 

 

във връзка с конституционно дело 1/2015 по повод отправено искане от Върховния 

Касационен съд – Общо събрание на Търговска колегия до Конституционния съд на 

Република България за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията.  

 

 

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, 

 

Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация, регистрирана 

съгласно българското законодателство през 2001 г. като юридическо лице с 

нестопанска цел в обществена полза и вписана в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието под номер: 

004/21.08.2001 г. Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане 

на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие 

и доброто управление в България. БЦНП следва мисията си, вярвайки, че развитието на 

правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на 

независимо и проспериращо гражданско общество. Наш партньор е Международният 

център за нестопанско право, който работи в повече от 100 страни в света за развитие 

на правни рамки касаещи правото на сдружаване, които да гарантират неговото 

свободно и демократично упражняване (www.icnl.org).  

 

През последните 15 години основните ни инициативи са насочени към подобряване на 

правната среда в България, така че гражданите да могат свободно и пълноценно да 

упражняват това своето право на сдружаване. Ние участвахме в подготовката на 

редица законопроекти и стратегически документи1, които създадоха условия в 

България гражданите на практика да се „радват“ на свободното си сдружаване. 

 

Ние считаме, че текстът на чл. 12, ал. 2 е достатъчно ясен и не е необходимо 

тълкуване от страна на Конституционния съд. Принципното тълкуване на този 

текст не би дало достатъчно гаранции, че в конкретни случаи няма да се постигне 

резултат, противоположен на духа на документа. В същото време, България е страна по 

Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, където в чл. 11 е 

регламентирано правото на сдружаване и неговите възможни ограничения. 

Европейският съд за правата на човека има богата юриспруденция по темата и ясни 

                                                           
1 ЗЮЛНЦ, Закон за доброволчеството, Закон за социално подпомагане, ЗНА, данъчните закони в частта 

облекчения за дарители и др.  

http://www.icnl.org/
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тълкувания кога може да се ограничава правото на сдружаване, включително и чрез 

ограничаване на целите, за които хората се сдружават. 

 

По конкретните искания на ВКС искаме да представим следната позиция: 

 

I. По отношение първата точка на искането на ВКС: доколко „поставянето 

на политически цели“ и „извършването на политическа дейност“, 

предвидени в текста на чл. 12, ал. 2 от Конституцията, представляват две 

отделни хипотези на забрана: 

 

1. Нашето мнение е, че е безспорно, че двете хипотези са предвидени 

кумулативно, а не алтернативно. От синтактична гледна точка, използването на 

съюза „И“ говори за кумулативност. Също така, ако законодателят е искал да 

опише две отделни хипотези, то текстът в допълнителното уточнение след 

запетаята („присъщи само на политическите партии“) щеше да бъде съгласуван 

по лице с текста преди запетаята („политическа дейност“). Освен от 

синтактична гледна точка, това тълкуване произтича и от систематичния анализ 

на текста на чл. 12, ал. 2, заедно с текстовете на чл. 11 и чл. 44 от 

Конституцията. При регламентирането на правото на сдружаване 

Конституцията използва ясна законодателна техника: тя посочва изрично и 

изчерпателно ограниченията по отношение на целите, които могат да си 

поставят сдруженията на гражданите (чл. 44, ал. 2), съответно политическите 

партии (чл. 11, ал. 4). Ако целта на законодателят е била поставянето на 

политически цели да е забранено за сдруженията на гражданите, то тогава това 

следваше да е част от текста на чл. 44, ал. 2. 

 

2. Правото на сдружаване е основно лично право. Възможността то да бъде 

осъществено свободно е част от правовата държава и е необходимо за едно 

демократично общество2. То е израз и изява на свободна воля и свободен избор 

и е защитено не само от българската Конституция и вътрешно законодателство, 

но и от редица международни актове, регламентиращи правата на човека, по 

които България е страна. Европейската конвенция за правата на човека и 

основните свободи (ЕКПЧ), Всеобщата декларация за правата на човека, 

Международния пакт за политически и граждански права, Конвенцията за 

правата на хората с увреждания3 и други изрично регламентират това право. 

Всяка правова държава следва да създаде достатъчно гаранции за свободното и 

демократично упражняване на правото, като е прието, че ограниченията могат 

да бъдат налагани само според приетите международно стандарти.  

 

3. Единствените възможни ограничения на правото на сдружаване са изчерпателно 

изброени в чл. 11, ал. 2 от ЕКПЧ – „в интерес на националната или 

обществената сигурност, за предотвратяване на безредици или престъпления, за 

защитата на здравето и морала или на правата и свободите на другите“. 

Записаните в член 11 изключения трябва да се тълкуват точно и стриктно. Дори 

и в случаите, когато правото се ограничава на основание на някоя от 

                                                           
2 РЕШЕНИЕ N: 10 от 6 октомври 1994 г. по конституционно дело N: 4 от 1994 г., докладвано от съдията 

Пенчо Пенев (Обн., ДВ, бр. 87 от 25.10.1994 г.) 
3 Чл. 11 ЕСПЧ, чл. 22, 25 МППГП, чл. 29 от КПХУ.  
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хихотезите, изброени по-горе, Европейският съд за правата на човека прилага 

тест за пропорционалност  - доколко наложеното ограничение е „необходимо в 

едно демократично общество”. Сред изброените ограничения в ал. 2 на чл. 11 

от ЕКПЧ не присъства поставянето на политически цели. В тази връзка, 

Европейският съд за правата на човека в свое решение срещу България (Жечев 

срещу Българя4) счита, че твърдението за „политически” характер на целите на 

сдружението, не е достатъчно основание да се откаже регистрацията му като 

гражданско сдружение.  
 

4. Според дефиницията на Конституцията „политическите партии 

съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите“ 

(чл. 11, ал. 2), като чл. 2, ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП) 

определя как – „чрез избори или по други демократични начини“5. От този текст 

е видно, че една от специфичните, характерни само за тези субекти дейности, е 

прякото участие в изборния процес. Фактът, че политически партии могат да 

извършват и други дейности не означава, че те са запазено поле само за тях. 

Партиите могат да организират протести, но и граждани самостоятелно или чрез 

свои обединения могат; те могат да предлагат промени в законите, но и всички 

други субекти могат. Коментирането от медии и граждани на действията на 

политическите партии или държавните институции също е участие в 

политическия живот, но не прави посочените субекти политически партии. 

Единствените запазени за партиите политически дейности са участието в избори 

и в управлението. В насоките на Организацията за сигурност и сътрудничество 

в Европа (ОССЕ) за регламентирането на политическите партии е дадена ясна 

дефиниция - „политическите партии са свободни сдружения на лица, една от 

целите на които е участие в управлението на публичните дела, включително 

чрез представяне на кандидати в свободни и демократични избори“. Тази 

позиция е застъпена и в Тълкувателно решение  на КС от 21 април 1992 г. (реш. 

№ 4 от 21 април 1992 г. по к.д. № 1 от 1991 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28 април 1992 

г.), в което Конституционният съд казва, inter alia, че „политическите дейности, 

които са присъщи единствено на политическите партии”, по смисъла на член 12, 

ал. 2 на Конституцията от 1991 г., са дефинирани от нейния член 11, ал. 3 като 

такива, които съдействат за „формиране на политическата воля на гражданите” 

чрез „избори или други демократични средства", както е определено в член 1, 

ал. 1 на „Закон за политическите партии” от 1990 г. Съдът казва също, че „това, 

което е съществено за този тип политическа дейност, е прякото участие в 

процеса на създаване на органите, чрез които, съгласно Конституцията, народът 

упражнява властта си”.  

 

5. На практика, разделянето на двете хипотези в чл. 12 като алтернативни, освен че 

противоречи на самата Конституция и редица международни актове и тяхното 

тълкуване, би дало възможност за сериозно ограничаване на възможността за 

сдружаване. Нещо повече, „един такъв подход противоречи на свободата на 

сдружаване, защото в случай че бъде възприет, свободата на действие, която ще 

                                                           
4 Zhechev v Bulgaria, no 57045/00, 21 June 2007, Par. 55-56. of the judgment.; Също United Macedonian 

Organisation Ilinden and Others v Bulgaria  no. 34960/04  
5 Чл. 11, ал.3.  
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остане за учредителите на дадено сдружение, може да стане или 

несъществуваща, или толкова ограничена, че да няма практическа стойност“6.  

 

II. По отношение на втората точка на питането: Какво е съдържанието на 

двете понятия: а) политически цели и б) политически дейности и кои от тях 

са „присъщи на политическите партии и са забранени на гражданските 

сдружения.  

 

1. Конституцията единствено определя какви са забранените от нея политически 

цели. Единствените цели, които са забранени за партиите са те да бъдат 

създадени на етническа, расова или верска основа, както и да си поставят за цел 

насилствено завземане на държавната власт (чл. 11, ал. 4). В рамките на делото 

United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, Европейският съд за 

правата на човека постановява, че дори и партията да си поставя за цел промяна 

на конституционно установения ред, Конвенцията закриля правото на 

сдружаване, ако са налице 2 критерия: 

a) ако това се извършва законно и чрез демократични средства; 

b) ако сама по себе си желаната промяна е съвместима с основните 

демократични принципи.  

 

2. По отношение на въпроса какви цели може да си поставят гражданските 

сдружения и могат ли да си поставят съответно политически цели. В точка I от 

настоящото становище бе ясно аргументирано, че разпоредбата на чл. 11, ал. 2 

следва да се тълкува във връзка и с чл. 44 от Конституцията, където на практика 

законодателят ясно е разписал рамката на свободата на сдружаване, гарантирана 

от върховния закон и е постановил ограниченията по отношение целите на 

сдруженията, а именно, че се забраняват „организации, чиято дейност е 

насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството 

на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна 

вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и 

организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят 

да постигнат целите си чрез насилие“. С аргумент на противното, следва да се 

приеме, че всички други цели на сдруженията са допустими. обединенията на 

граждани, както и отделния гражданин също са част от политическия живот в 

една държава. Упражнявайки правото си на мнение, на събрание, на 

сдружаване, гражданите могат да изразяват своите виждани и идеи, които са 

политически по своята същност.  

 

3. Искането за даване на „предметен съдържателен критерий“ за тълкуване от КС 

е неясно и несъстоятелно. Ясно е какво е забранила Конституцията и всяко 

разширително тълкуване по повод на това води до ограничаване възможността 

да бъде упражнявано съответното право. Предпоставеното тълкуване, че има 

политически цели или политически дейности, които не са „обичайни“ или 

„естествени“ за едно сдружение, е неправилно, защото тази преценка се прави 

                                                           
6 Young, James and Webster v. the United Kingdom, решение от 13 август 1981 г., серия A № 44, стр. 23, § 
56; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, решение от 30 юни 1993 г., серия A № 264, стр. 15 16, § 35; и 
Chassagnou and Others v. France [ГО], №№ 25088/94, 28331/95 и 28443/95, § 114 накратко, ЕСПЧ 1999 IІІ 
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от Конституцията, и може да бъде предмет на тълкуване от правоприлагащия 

съд, но само с оглед приетия стандарт по чл. 11, ал. 2 ЕКПЧ (виж по горе т. II 2). 

 

4. В този дух е и практиката по прилагане на ЕСПЧ7. Гражданите могат да 

участват в политически дейности, в най-широк смисъл, включително да 

участват в предлагането, приемането и промяна на политики и дела, които 

касаят тях или техните общности. Това право е гарантирано от свободата на 

изразяване, сдружаване и мирни събирания. Възможно е сдруженията да си 

поставят цели свързани с промяна на установената правна среда, включително 

чрез свободата на изразяване на мнения да изразят „обидни, шокиращи и 

притесняващи“ държавата или някои от секторите на населението гледни точки, 

включително за промяна на законите или Конституцията по мирен начин8. 

Според Европейският съд „естествено е само, че когато гражданското общество 

функционира по здравословен начин, участието на гражданите в демократичния 

процес до голяма степен се постига чрез принадлежност към сдружения, в които 

те могат да се интегрират едни с други и заедно да преследват общи цели“ 

(Gorzelik and Others, § 92; и The Moscow Branch of the Salvation Army, § 61).  

 

5. Ако гражданските сдружения не биха могли да си поставят политически цели от 

общ характер, освен че ще бъде неконституционосъобразно, това от своя страна 

ще позволи да бъде забранявана регистрацията на сдружения, които например 

си поставят за цел промени в законодателството (например за образованието с 

искане за изцяло ново форма на обучение), или пък поставяйки си за цел 

реформа в здравеопазването, правейки поредица от кръгли маси. Според Съвета 

на министрите в Съвета на Европа „Неправителствените организации следва да 

имат свобода на изразяване, да бъдат свободни да извършват анализи, 

образователни и застъпнически действия по повод на политически дебати, 

включително за промяна на закон или политика“9. Изключително опасни и 

показващи дълбоко неразбиране са твърденията, аргументиращи евентуалното 

тълкуване, че подобни дейности следва да се извършват само от политически 

партии защото те имали „политическа отговорност“. Това общо твърдение не е 

аргумент, защото е ясно, че политическата отговорност е трудно измерима 

величина и дори да се загубят изборите, този факт няма никакви юридически 

последици. 
 

III. Общи бележки, които има значение за разглеждане на искането: 

 

Не е достатъчно ясна и обоснована аргументацията какво налага това тълкувателно 

решение. Спорно е представен конкретният правен интерес - защо българската 

                                                           
7 United Communist Part of Turkey and Others v. Turkey, no 19392/92, 30 January 1998, paras 57-58.  

Също така в UN Special Rapporteur on the rights to freedom of  peaceful assembly and of association in 

response to the United Kingdom’s "Transparency in Lobbying, Non-Party Campaigning, and Trade Union 

Administration Bill". 
8 Общи насоки на ОССЕ и Венецианската комисия по свободата на сдружаване, приети от 

Венецианската комисия на заседание на 12-13 декември 2014 г. CDL (2014) 046 и ECtHR, Refah Partisi 

(the Welfare Party) and others v. Turkey [GC] (Application nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98, 

judgement of 13 February 2003) 
9 Т. 12 от Препоръка 14 на Съвета на Министрите в Съвета на Европа за правния статут на 

неправителствените организации в Европа, Recommendation CM/Rec(2007)14 
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държава не може да приложи ЕКПЧ като изпълни препоръките на съда по конкретно 

дело. Не се изяснява и как чрез това тълкуване ще се решат обществените проблеми, 

които регулира съответната правна материя. Тенденцията да се използват неясни общи, 

неустановени в закон термини като „обичайно“, „естествено“ присъщи цели и 

дейности е притеснително. Подобно тълкуване е в несъотвествие с Конституцията и 

международните правни актове, по които България е страна. Безспорно, държавите 

имат право да се уверят, че целта и дейността на сдружението съответстват на 

заложените в законодателството правила, но те трябва да правят това по начин, който е 

съвместим с техните задължения по ЕКПЧ и който подлежи на проверка от страна на 

институциите по Конвенцията (виж Sidiropoulos and Others v. Greece, решение от 10 

юли 1998 г., Доклади за присъди и решения 1998-IV, стр. 1614-15, § 40; цитираното по-

горе дело Обединена македонска организация „Илинден” и други, § 57; The Moscow 

Branch of the Salvation Army, цитирано по-горе, § 59; и Ramazanova and Others 

v. Azerbaijan, № 44363/02, § 54, 1 февруари 2007 г.). 

 

Настояваме пред уважаемия съд да постанови решение, с което да отхвърли искането 

на ВКС. Възможността за разделно тълкуване на двете хипотези на чл. 12, ал. 2 от 

Конституцията, или пък въвеждането на „универсални“ критерии, с които да се 

преценява по целесъобразност „политически цели“ или „политически дейности“, би 

довело до неправомерно ограничаване на свободата на сдружаване на гражданите в 

България. Това от своя страна неминуемо ще доведе до редица осъдителни дела срещу 

България за неспазване на международни правни актове. Готови сме да предоставим 

допълнителни материали по темата. 

 

С уважение, 

 

 


