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Конституционно-правни въпроси на извънредното 

положение, за което се води дискусия месеците 

април – юни 2020 година. 
 

ПОВОД/СИТУАЦИЯ 

В България т. нар. извънредно положение 
бе въведено със специален закон в началото на 
пролетта във връзка с пандемичната ситуация. 
(Закон за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание“,  гласуван от Народното 
събрание на 20 март 2020 година. 

ОБЕКТ 

Обект на policy brief публикуван много 
скоро след въвеждането на извънредното 
положение, отначало с решение на Народното 
събрание, а по-късно, я края на март 2020, със 
специален закон, са концептуалните измерения на 
подобен инструмент. Конституционната му основа 
го прави аналогичен на военно положение. Той е 
предвиден на няколко места в Конституцията, 
винаги по аналогия с военно положение. 

Обект на този policy brief са някои други 
импликации, неясноти и неопределености на 
извънредното положение. Самият концепт, както 
бе изтъквано вече, е неопределен. Извънредно 
положение е изключение във фундаменталната 
концептуална рамка на Карл Шмит. То по принцип 
остава негативно понятие, т.е. изключение, дори 
да му се набави правна регулация. Оттук става 
разбираемо защо подобна ситуация, инструмент, 
понятие повдига разнообразни въпроси. 

КОНТЕКСТ 

По повод т. нар. извънредно положение в 
България от края на март 2020 година бяха 
повдигнати три въпроса от пряко конституционно 
естество. 

Първо, има ли нарушение на Конституцията 
в частта за основните права при обявяване на 
извънредно положение и „Закона за мерите и 
действията…“? 

Второ, как да се четат и тълкуват всички 
четири текста в Конституцията, които уреждат 
въпроси, свързани с извънредно положение? 

Трето, каква е конституционната 
съобразност на проекта за промени в Закона за 
здравето, с който мнозинството се готви да замени 
извънредното положение? 

По първия въпрос се обсъжда възможно 
противоречие на обявеното извънредно 
положение с „личния живот“, обявен за 
неприкосновен в чл. 32(1). Като примери за „личен 
живот“ се дават сватби, рождени дни, партита, 
участия в спортни събития и др. (М. Екемджиев, 
Медиапул, 5 май 2020). Но „личен живот“ не може 
да се определи с интуитивно подразбиране на 
примери. Ако на една сватба има 500 души, или, 
както преди 1989 година, едно войнишко 
изпращане събере цяло село от 3000 на едно 
място, да се твърди, че оставаме в сферата на 
личния живот е неубедително. Рожден ден може 
да е личен въпрос, но събитието, поради мащаба 
на протичането си, е социално, публичен факт. 

Извън този количествен аргумент в 
обичайния личен живот значителна част не е дотам 
лична. Ако беше тясно лична, нямаше да има 
драматични дебати за асистираното самоубийство, 
абортите, бурките, гей-браковете и т. н. В тези 
примери дори да имаме само едно лице, не 
можем да твърдим, че става дума за „личен живот“ 
в конституционно-правен смисъл. 
Законодателствата в либерално-демократичния 
свят се различават в третирането на тези казуси, 
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тъй като се отнасят към тях като факти от публичен 
ред. 

А какво прави изобщо положението за 
личния живот в Конституцията? Наличието му 
вероятно се дължи на факта, че Конституцията от 
1991 се опитва да убеди гражданите, че държавата 
няма да им се меси в личните неща. Днес се 
вижда, че това е грешна конюнктурна стъпка. 
Поправка на Конституцията, обаче, не е нужна за 
да се приеме, че границата между лично 
(частна/приватна сфера) и публично е гъвкава и не 
подлежи на предварително определяне. Една 
уточняваща поправка за границата частно-
публично е рискована. Тази граница трябва да 
остане подвижна без дефиниции. 

Вторият въпрос засяга четирикратната 
употреба в Конституцията на израза „военно или 
друго извънредно положение“. И тук не е нужно да 
се правят промени и допълнения. Още по-малко да 
се пита Конституционният съд за тълкуване, което 
е по принцип вредна практика. При цялата си 
еклектична непохватност конституционният език от 
1991 година е коректен. Изразът четири пъти казва 
„или друго“. Никъде не се говори за „извънредно 
положение“ като такова, per se. Това „друго“ 
трябва винаги да е назовано и определено. 
Нередно е обявяването на извънредно положение 
на 13 март да остави отворен предиката „Х“ – 
тъкмо това „друго“, какво точно е то (публично-
здравно). Преди да се опишат мерките, не е ясно и 
за какво става дума (Р. Ненков, Свободна Европа, 
13 март). Аз бих засилил това твърдение. Не просто 
не е ясно, а е противоконституционно. 
Извънредното положение само по себе си няма 
правен статус, придобива го едва след като се 
определи това „друго“, какво е то, в случая 
„публично-здравно“, „санитарно“ и пр. (а не, 
примерно, военно). 

Тези определения стесняват обхвата на 
отворената метафора и я правят конституционно 
приемлива, каквато тя не е в законодателната 
употреба от 13 март. Само по себе си 
„извънредното положение“ е по-добре да не бъде 
конституционно допустим термин. Казвам „по-
добре“, защото правният език е достатъчно мощен 

за да даде правен статус на всяка дума – от 
гражданин до фламинго и от парламент до кокиче 
и босилек. „Извънредно положение“ в оголена 
форма, без задължителната конкретизация, трябва 
да остане извън правната регулация и да 
обозначава събитие, свързано с тежки изключения 
от конституционния ред, в частност неговия срив. 

Третият въпрос засяга проекта на ГЕРБ, 
според който сега действащият режим на 
извънредно положение ще бъде заменен с актове 
на министъра на здравеопазването по силата на 
Закона за здравето. Това е нелепа и абсурдна идея. 
Така извънредното положение ще стане трайно 
състояние зад гърба на народното 
представителство, а решения ще се вземат на ниво 
по-ниско дори от Министерския съвет. Основните 
права ще подлежат на ограничаване от 
държавната администрация. Това е напълно 
недопустимо. Конституционно приемливо 
единствено е пакет ограничения да се гласува от 
парламента. Само той може да ограничава 
основни права под условието, че става дума за 
извънредна санитарна ситуация. Всяко решение за 
ограничения трябва да има определени срокове. 

По-късно, управлението, депутати и 
членове на изпълнителната власт на ГЕРБ променят 
първоначалната идея. Те съчиняват нова теза: няма 
да има „извънредно положение“ генерално, а ще 
има извънредно положение, разписано в различни 
места в Закона за здравето.  

Така езикът на отнасяне към събитието „пандемия“ 
остава неразчленен в цялост, синкретичен. Това 
изглежда не пречи на действията на НОЩ. То не 
прави и впечатление като нещо съществено – по-
скоро би било окачествено като несъществено – на 
пресконференциите на НОЩ. 

РИСКОВ АНАЛИЗ 

България разполага със „Закон за бедствия 
и аварии“, който можеше да бъде ползван в 
ситуацията с разрастващата се пандемия. Към него 
можеше да се направят редица допълнения, за да 
отговори на специфичната ситуация с Ковид-19 
кризата. Това не бе направено и то показва, че 
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подобни закони – в случая „Закон за бедствия и 
аварии“ – се пишат ad hoc, без анали и оценка на 
нуждите. В конкретния случай законът е приет 
единствено поп прости политически причини – да 
бъде осигурено вице-премиерско място и 
съответна институция на зам.-председател на ДПС, 
г-жа Емел Етем. 

След приключване на мандата, подобно 
ново министерство се закрива. Законът остава на 
хартия, без никакво отношение към управлението 
на кризи и рискове. Тази ситуация е характерна, тя 
се повтаря с всякакви съществени нормативни 
постановки, засягащи било национална сигурност в 
екстремните й измерения, било конкретни кризи, 
било малки, било по-големи, които могат да 
връхлетят страната всеки момент. Такова 
положение имаме с водоснабдяването в различни 
региони и режимите за вода, с болестите по 
животните и унищожаването на десетки хиляди 
без ясно доказуемо основание, през 2020 година с 
пандемията Ковид-19 и т.н. 

Подобни истории в националното 
управление има много, те не прекъсват, въпреки 
началото на управление на рискове, поставено с 
първата стратегия за национална сигурност от 1998 
година, както и създаденият по-късно Съвет за 
национална сигурност към Министерски съвет. 
Тези казуси говорят за несериозно отношение към 
цялата рискова проблематика, на всякакви 
равнища на държавно управление. 

ПРЕПОРЪКИ 

Препоръките, които отправяме, са две и 
само едната засяга пряко институциите, докато 
другата е по-скоро свързана с условията, при които 
държавната власт и нейните институции – главно 
структури на изпълнителната власт – биха взели 
сериозно цялата проблематика. 

Първо, необходимо е изпълнителната власт 
да сканира всички съществени сфери, в които 
могат да възникнат рискови ситуации и да открие 
процес на обсъждане на възможна нормативна 
рамка, която да обхване разнообразие от ситуация. 
След нея трябва да се разработват конкретни 

законодателни решения – какъвто е „Законът за 
бедствия и аварии“ – както и стратегии. 

Второ, рисковата проблематика е по 
принцип чужда на власт, институции и управление, 
които нямат по-дълбок хоризонт, държат се 
безотговорно към дългосрочни проблеми на 
обществото. По тази причина трябва да се разчита 
на неправителствени структури за повдигане на 
общи и разнообразни конкретни въпроси на 
рисковата социология и управление. Това не е 
точно препоръка към policymakers, но е препоръка 
към отговорни публични актьори като донори, 
частни и междудържавни, агенции от типа на 
големи международни институции и т.н. 
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