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механизъм на Европейското икономически пространство. Основната цел на проекта „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на 
институционалните политики“ е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции 
към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. Продължителността на проекта е три години с начало 16 октомври, 
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Въвеждане на извънредно положение в България 
със специален закон.  

Употреба на израза „извънредно положение“ 
 

ПОВОД/СИТУАЦИЯ 

Въвеждана на „извънредно положение“ със 
закон за извънредното положение, Закон 
за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. Гласуван от Народното 
събрание на 20 март 2020 година. 

Законът се гласува във връзка с 
епидемията от коронавируса SARS-CoV-2 
или COVID-19, обявена от Световната 
здравна организация за глобална 
пандемия на 11 март 2020 година. Два дни 
след обявяването й за пандемия 
Народното събрание по предложение на 
Министерския съвет гласува „извънредно 
положение“. В следващите десетина дни се 
подготвя и специалния закон за мерките 
във връзка с извънредното положение. 

ОБЕКТ 

Изразът „извънредно положение“ се 
споменава няколко пъти в Конституцията от 
1991 година. 

На първо място, той е употребен в 
контекста на хартата за правата, именно в 
член 57 (3) в комбинацията В тази част на 

хартата са определени права, които във 
„военно или друго извънредно положение“ 
могат да бъдат ограничавани със закон. 

 

 

На второ, изразът „извънредно положение“ 
е употребен във връзка с режима на 
работа на Народното събрание. Мандатът 
на Събранието според член 65 (3) може да 
бъде продължен при наличие на.. отново е 
дадена комбинацията  „ военно или други 
извънредно положение“. 

На трето, най-съществената постановка от 
гледна точка на навлизане в „извънредно 
положение“ е член 84 (2). Той предвижда, че 
Народно събрание обявява, отново 
комбинацията „военно или друго 
извънредно положение“ по предложение 
на Министерски съвет. 

На четвърто, в член 100 (5) се казва, че 
Президентът може да обяви „военно или 
друго извънредно положение“, ако 
Народното събрание не заседава, но 
Събранието се свиква „незабавно“ за да се 
произнесе върху решението на 
Президента. 

КОНТЕКСТ 
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“Извънредно положение” е широка 
метафора и нищя дори приблизително ясно 
не означава, освен че нещата са 
„извънредни“, може би „извън-редни“, т.е. 
извън приетия ред. Има се предвид правен 
ред, доколкото за отправна точка вземаме 
Конституцията. Поради факта, че при 
всички споменавания в Конституцията 
„извънредно положение“ е в комбинация в 
„военно“ и е негово 
разширение/допълнение, то се разбира 
като аналог на военно положение, т.е. 
състояние на война. 

Същевременно приетият на 23 март „Закон 
за мерките и действията…“ дава разгърнат 
пакет от най-разнообразни мерки, 
специфично насочени към овладяване на 
ситуацията на пандемия. В този случай 
естествено е да се повдигне въпросът за 
смисъла, функцията, значението на израза 
„извънредно положение“. „Законът за 
мерките и действията…“ напълно изчерпва 
материята, без изобщо споменаване на 
израза „извънредно положение“. Каква е 
нуждата от него и защо н 13 март 
Народното събрание обявява „извънредно 
положение“ изобщо, още повече предвид 
факта, че без определение на мерките или 
дори на рамка изразът остава без смисъл. 

„Извънредно положение“ е широка тема, 
която се дискутира и има различни правни 
статути от древни времена. Класическото 
си регулиране получава в Римската 
империя, свързано със съответни 

институции, мандати и специфични задачи. 
В този контекст „извънредните положения“ 
се решават от Сената, предполагат 
конкретен проблем, за чието решаване се 
връчват диктаториални/имперски 
правомощия на избран от Сената римски 
гражданин (Сула, Цезар и пр.). Винаги се 
предвижда определен календарен срок, 
традиционно 6 месеца, с възможност за 
едно подновяване. От това правило има 
изключения, но принципът е доста 
рестриктивен. 

„Извънредно положение“ в по-ново време е 
политическа и правна форма, разисквана 
подробно от Карл Шмит по повод 
Ваймарската конституция и гаранциите, 
които тя дава за стабилност на 
конституционния ред, както и в контекста 
на неговата теория за суверенитета. Тази 
проблематика е въпрос на политическата 
философия и от нея не следват препоръки 
за определени policy решения днес. В 
частност тя не дава ключ към въпроса 
трябва ли по време на епидемии да се 
включва подобен политически инструмент 
без ясни правни измерения, които на свой 
ред изискват отделен закон за 
специфичните мерки. 

Шмит, Пройс в началото на 20 век, по-
малко Агамбен днес се занимават с 
гранични въпроси на политическата 
теория. Тях ги вълнува възможността за 
устойчивост или срив на конституционния 
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ред. Цитирането им е подвеждащо за която 
и да е конкретна ситуация. 

РИСК АНАЛИЗ 

В България нямаше нужда да се въвежда 
този неопределен израз и Народното 
събрание да гласува просто една 
метафора. Преди „Законът за мерките и 
действията…“ да бъде гласуван, не се знае в 
каква посока да се търси смисълът й, тя 
нищо не означава, няма правен смисъл, а 
може би има произволен. Употребата на 
неопределената метафора създава обаче 
и по-конкретни рискове: 

1. Внушава се аналогия на военно 
положение, за което спомага и 
конституционния текст. Военната 
аналогия не е празна езикова 
фигура, а деклариране на 
състоянието на публичния живот по 
аналогия на състояние на война. 
Това дава възможност за 
милитаризация на сегменти от 
публичния живот и повишаване на 
нивото и честотата на репресивните 
политики. 

2. Създава се различие/диференциал 
между „извънредното положение“ и 
„мерките“ от „Закона за мерките и 
действията“. „Извънредното 
положение“ има по-широк обхват, 
дори правно-конституционно тази 
разлика да не е защитима. Но 
политически тя е налице, с което 

„извънредно положение“ може да 
бъде употребяван израз за всякакви 
произволи. Особено при проточване 
на ситуацията, по повод която е 
въведено. 

3. Поражда се условие за 
диспропорционално активистки 
инициативи на изпълнителната 
власт. „Извънредно положение“ по 
принцип означава извънредни 
правомощия на изпълнителните 
институции, тяхна извънредна власт. 
При тези условия, само с прибягване 
до метафората, различни органи на 
изпълнителната власт разширяват 
правомощията си, а „мерките“ могат 
да надхвърлят по брой и 
драстичност мерките от Закона. 

4. Появяват се и свръх-активни агенции 
на власт, които нямат пряко 
отношение към изпълнителната 
власт, но поемат нейни функции. В 
България характерен пример е 
Главният прокурор, който започва 
да възлага на различни агенции 
задачи, да проверя, следи, нарежда, 
издига свои политики за ситуацията 
и други действия, които нямат пряко 
отношение към нуждите на 
ситуацията, но отразяват 
представите на нов, самопороден 
орган с изпълнителни правомощия. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 



 Март 2020 

 
 

Policy Brief #3 
 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд 
Активни граждани, България в размер на 167’800 евро (Вх. No. ACF 109) от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 
механизъм на Европейското икономически пространство. Основната цел на проекта „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на 
институционалните политики“ е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции 
към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. Продължителността на проекта е три години с начало 16 октомври, 
2019 г 

 
 

4 

Изразът „извънредно положение“ е част от 
високата политическа теория. Дори 
„военното положение“ не е извънредно per 
se, тъй като е уредено със закони, с каквито 
метафората „и други извънредни 
положения“ не са и няма как да са. 

В оперативна политика по решаване на 
конкретен проблем споменаването на 
„извънредно положение“ трябва да се 
избягва на първо място като излишно. На 
второ, то дори следва да бъде определено 
като вредна формула, поради пораждане 
на следствия, които не са предвидими, но 
водят към произвол. 

 

 

 

 

 

 


