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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 Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство в размер на 167800 евро.. 
Основната цел на проекта 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. 
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Служебното правителство като конституционно 
положение в българската Конституция от 1991г. 
 

ПОВОД/СИТУАЦИЯ 

След изборите на 4 април 2021 
година Народното събрание не успява да 
излъчи правителство. Разделението в него 
е драматично и непреодолимо. От едната 
страна са т.нар. партии на протеста, Има 
такъв народ, Демократична България, 
Изправи се, мутри вън. От другата са 
старите партии, ГЕРБ и ДПС, които в 
различни форми на коалиране управляват 
страната след 2009-та година, както и БСП, 
която от години е в опозиция на всяко 
управление. С нея обаче никоя партия, с 
изключение на ДПС при възможност, не 
желае да се сближава твърде много, така 
че тя остава изолирана, макар обикновено 
втора по гласове на избори. 

В тази ситуация според 
предвидената от Конституцията процедура, 
парламентът се разпуска, Президентът 
обявява дата за нови избори и назначава 
служебен кабинет. 

ОБЕКТ 

Обект на този policy brief е 
конституционната конструкция на 
служебното правителство. 

КОНТЕКСТ 

България изгражда рядко 
срещаната конструкция на служебното 

правителство през 1990-1991 година във 
Великото народно събрание. Лансирането 
на тази идея е обект на особен 
политически анализ, който не е цел на това 
кратко изложение. Може обаче да се 
отбележи, че служебното правителство е 
един от многото компромиси, които се 
правят по това време с логиката изобщо 
на конституционната идея. 

Вероятно е към онзи момент да има 
и рационални основания, свързани главно 
с допускането на възможност за 
прекъснатост на парламентарния процес, 
отсъствие на парламентарно излъчено 
правителство, а оттам и опасенията за 
хаос в държавната власт. Такива страхове 
има отразени явно и латентни, но не трудни 
за разчитане и в редица други раздели на 
Конституцията. Най-забележителният 
пример е конструкцията за Велико народно 
събрание. 

След разпускане на Великото 
народно събрание до 2021 година 
България има шест служебни 
правителства. Това число показва, че се е 
установила практика, в служебното 
правителство няма нещо наглед 
извънредно, то често дори се приема с 
облекчение и одобрение. Рейтингите на 
служебните правителства са по правило 
високи. 
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Правителството на Ренета Инджова, 
назначено от президента Желю Желев. 
Управлява страната до 25 януари 1995 г., 
наследено от правителството на Жан 
Виденов. 

Правителството на Стефан 
Софиянски, назначено от президента Петър 
Стоянов. Управлява страната до 21 май 
1997 г., наследено от правителството на 
Иван Костов. 

Правителството на Марин Райков, 
назначено от Росен Плевнелиев. Управлява 
страната до 29 май 2013 г., наследено от 
правителството на Пламен Орешарски. 

Правителството на Георги 
Близнашки, назначено от президента 
Росен Плевнелиев. Управлява страната до 
7 ноември 2014 г., наследено от второто 
правителство на Бойко Борисов.  

Правителството на Огнян Герджиков, 
назначено от президента Румен Радев. 
Управлява до 4 май 2017 г., наследено от 
правителство на Бойко Борисов. 

Правителство на Стефан Янев, 
назначено от президента Румен Радев. 
Управлява към момента на писане на този 
policy brief след изборите от април 2021. 

 

РИСКОВЕ 

Рисковете от служебното 
правителство могат да се категоризират в 
следните точки: 

Първо, извън всякакъв политически и 
широко публичен контекст, в качеството си 

само на конституционна конструкция 
служебното правителство сменя временно 
формата на управление на страната. То е 
назначено от президента, всички министри 
са негови лични назначения. Макар да 
няма прецедент, те по-вероятно могат да 
бъдат и отстранени от длъжност от него. 
Всичко това прави за миг републиката 
президентска. „За миг“, но в този миг имаме 
прекъснатост на парламентарната форма, 
която в Конституцията е фундаментална и 
без алтернатива. Този риск е принципен, 
дългосрочен. 

Второ, по силата на решение на 
Конституционния съд от 1992 година 
служебното правителство има обем 
правомощия идентичен на този на 
парламентарно излъченото правителство: 
„Следователно то има всички правомощия, 
които в глава пета от Конституцията се 
предоставят на Министерския съвет.“ се 
казва в Решението от 1992. Това прави 
възможно то да сключва всякакви 
договори, извън подлежащите на 
ратификация, да извършва мащабна 
кадрова чистка в институциите (както, за 
всеобща радост и облекчение прави 
правителството на Стефан Янев), да отменя 
или лансира значителни инициативи, 
какъвто е случаят с Плана за 
възстановяване, да преструктурира 
институции и т.н. 

Трето, предишната точка се усилва 
като риск предвид факта, че служебното 
правителство работи в режим на 
безотчетност пред парламента. 
Зависимостта му от президента не е 
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видима и не е процедурно оформена. 
Първоначалните идеи, че то просто 
подготвя избори нито са реалистични, нито 
са конституционно валидни, предвид 
решението на Конституционния съд. 

Накрая, четвърто, предвид широко 
популярните настроения за еднолично 
управление, президентска република, 
висока ефективност, ненарушавана от 
парламентарни раздори, служебното 
правителство е своеобразна рекламна 
кампания за президентски режим. Тук дори 
имаме парадокс: колкото то по-добре 
работи, по-бързо, по-ефективно и т.н., 
толкова по-силна е тази кампания и 
нейните популярни внушения за 
концентрация на властта и еднолично 
управление 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Конструкцията на служебното 
правителство трябва да бъде 
преосмислена в средносрочен и 
дългосрочен план. В случая с 
правителството на Стефан Янев са налице 
изключителни резултати за кратко време, 
при това в пълно съгласие с очакванията 
на широката публичност. 

Въпреки това необходим е 
обществен дебат и експертна дискусия, 
която да постави рамка от парламентарен 
тип и да даде известни ограничения и 
форми на отчетност на служебните 
кабинети. Другата възможност е по 
принцип тази конструкция да бъде 
отменена. 

 

 


