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1. Увод 

Съдоустройственото право е цял обособен дял от държавното право, който 

разглежда правилата и принципите на изграждане на съдебната система, разбирана като 

системата на съдилищата, принципите, по които съдилищата действат, както и 

неразривната им връзка с държавни органи, чиято дейност е пряко свързана било с 

правосъдието като такова – основно органите на прокуратурата и следствието, било с 

попълването на кадровия състав на съдилищата – Висш съдебен съвет, Министерство на 

правосъдието и др
1
. Във всяка правова държава принципите на съдоустройството и 

основни постоянни правила на същото са закрепени в нейната конституция
2
. Република 

България не прави изключение. Действащата Конституция
3
, чиято 25-годишнина 

чествахме, от 1991 г. също съдържа редица принципи и правила на устройство на 

съдилищата и на съдебната система в по-общ план
4
. Тези норми с общ или по-конкретен 

характер са били предмет на тълкуване и прилагане в десетки актове на 

Конституционния съд на страната
5
, на съдилищата в същата, а също така и на 

множество научни разработки
6
.  

                                                           

 Публикувано първоначално със заглавие „Съдоустройствените жалони в Конституцията от 1991 г. 

относно административното правосъдие: Бележки с оглед на някои настоящи и бъдещи конфликти в 

законодателството и съдебната практика“. – сб. 25 години Конституция на Република България в 

перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права. сб. от Научна 

конференция, организирана от Народно събрание на Република България, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Нов български университет, 11 юли 2016 г. Б.м. [С.], НБУ, б.г. [2017], 179-190.  


 Д-р по право, съдия в Софийския районен съд. 
1
 Според Вакарелски, Ив. Организация на съда и прокуратурата в НР България. С., Наука и изкуство, 

1957, с. 5-6, съдоустройственото право е клон на съдебното право. Съдебното право обема правните 

норми, които определят организацията и процесуалния ред за разглеждане на гражданските и 

наказателните дела от съдилищата, както и организацията и дейността на прокуратурата, адвокатурата, 

нотариата и съдебните изпълнители. Съдебното право според този автор обхваща освен 

съдоустройственото право и гражданския и наказателния процес и криминалистиката. Науката 

„организация на съда и прокуратурата в НР България“ като синоним на съдоустройственото право, от 

друга страна, според проф. Вакарелски изучава въпросите, свързани с организацията  и задачите на съда, 

прокуратурата в НРБ и другите органи, съдействащи за осъществяването на народодемократичното 

правосъдие – адвокатура, нотариат, съдебни изпълнители.  
2
 Следва обаче да се отбележи, че в конституциите от по-старо поколение понякога уредбата на 

съдоустройствените принципи и правила е била по-оскъдна. Пример за това е нашата Търновска 

конституция. За съдоустройственото право в периода до 1944 г. у нас вж. Йочев, Ев. Съдоустройство в 

България. История, принципи, институти. (1879-1944). 2 доп. и прераб. изд. С., Сноумод ДФ, 2015, passim. 
3
 Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. 

изм. и доп., ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на 

Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 18 Декември 2015 г. 
4
 Основно в глава шеста. 

5
 Вж. списъка с решения у Друмева, Ем. Конституционно право. 4 доп. и прераб. изд. С., Сиела, 2013, 

531-533, както и разбора на съдебната практика у Неновски, Н. Въпроси на съдебната система в 

юриспруденцията на Конституционния съд. – Юридически свят, 2002, № 1, 111-128. 
6
 Вж. литературата, цитирана у Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., Сиби, 2003. 
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В настоящия доклад не е да прави обзор или да дава характеристика на 

съдоустройствените принципи и правила в Конституцията от 1991 г. Изследват се 

няколко разпоредби на Конституцията, имащи пряко отношение към въпроса за 

системата на административно правосъдие, която Конституцията предвижда, като се 

очертават редица спорни моменти в законодателната уредба и съдебната практика, в 

които е налице отклонение от конституционния замисъл. 

 

2. Основни жалони в съдоустройството на страната според КРБ 

Основните положения на устройство на системата на съдилищата в стараната са 

обективирани в КРБ, а те са и израз на установени в навечерието на приемането на 

конституцията консенсус относно това как трябва да бъде изградена системата на 

съдилищата в бъдеща демократична България. Консенсусът е относно следните 

положения
7
: 

– в страната ще има две системи от съдилища независими една от друга: общи 

съдилища и административни съдилища, като конституционно гарантиран елемент на 

последната система е единствено върхът й – Върховния административен съд; 

– системата на общите съдилища е четиризвенна (районни, окръжни, апелативни 

съдилища и Върховният касационнен съд), а гражданското и наказателното правосъдие 

е поначало триинстанционно; 

– възстановява се отделен Върховен административен съд, като върховна 

съдебна инстанция в областта на административното правораздаване; конституционно 

гарантирани инстанционни административни съдилища не са създадени, но е допуснато 

създаването на специализирани административни съдилища от законодателя, според 

преценката от тяхната необходимост; 

– административното правораздаване е поначало двуинстанционно. 

Специалното внимание на КРБ на административното правораздаване е 

разбираем. Правовата държава е невъзможна без съществуването на ефективно 

административно правораздаване, без съществуването на ефективна и стабилна система 

за съдебен контрол над дейността на изпълнителната власт. Подобна ефективност и 

стабилност може да се постигне само ако уредбата на административното 

правораздаване като институция и принципи бъде поставена на най-високо и най-

стабилно нормативно равнище. У нас това е постигнато чрез въздигането им в 

качеството на конституционни норми, съдържащи се в глава десета на Конституцията. 

Целта на доклада е да се опита да очертае обхвата на административното 

правораздаване, даден от Конституцията,. 

КРБ очертава основните контури на системата на съдилищата в нашата страна. 

Съгласно чл. 119, ал. 1 и 2, могат да съществуват два вида съдилища – общи и особени 

(„специализирани“). Общите съдилища са ВКС, апелативните, окръжните и районните 

съдилища, а специализираните съдилища – ВАС и военните съдилища. За 

съотношението на подсъдността на последните спрямо тази на първите ще стане дума 

по-нататък. Общи или особени, посочените съдилища имат нещо общо – те всички, 

бидейки предвидени в КРБ, са конституционно гарантирани, докато съдилищата, които 

                                                           
7
 Вж. Лазаров, К. Съдебната власт и бъдещата конституция. – Държава и право, 1991, № 2, с. 28-33, както 

и Миланов, Ж. Социалистическата правова държава. – Държава и право, 1988, № 10, с. 12, Хрусанов, Д. 

Усъвършенствуване на административното правосъдие по Закона за административното производство. – 

Държава и право, 1989, № 10, с. 51, и Цветанов, Цв. Предели на ведомствените нормативни актове. – 

Държава и право, 1989, № 11, с. 31. 
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Народното събрание може учредява
8
, не са – те винаги могат да бъдат и закрити, когато 

същото или следващо Народно събрание ги сметне за излишни
9
. 

От посочения член от КРБ е видно, че конституционният законодател е 

предвидил нещо, което е необходимост във всяка съвременна държава – множество и 

различни съдилища, които да поемат първоинстанционното, въззивното и касационното 

разглеждане на различните дела. За разлика от други конституции обаче
10

, нашата не 

съдържа изрични разпоредби относно случаите, в които съдилищата разглеждат делата 

като първа, като втора или като последна инстанция, нито случаите, в които решението 

на първоинстанционния съд подлежи на обжалване само относно правото или и относно 

фактите, предоставяйки по този начин на законодателя значителна свобода при 

уреждането на процесуалните способи за контрол над съдебните решения
11

. 

 

3. Разграничението на надзорните компетентности на ВКС и ВАС 

Конституцията съдържа ясни указания относно функционалната подсъдност и 

сферите на надзорна отговорност на ВКС и на ВАС. Съгласно чл. 124: „Върховният 

касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на 

законите от всички съдилища“, а съгласно чл. 125, ал. 1: „Върховният административен 

съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в 

административното правораздаване“. Какво е тогава съотношението на подсъдността 

и сферите на надзорна отговорност на двете върховни съдилища? Най-лесният и 

очевиден отговор е: гражданските и наказателните дела са подсъдни на ВКС, а 

административните – на ВАС. И това е правилно, но се нуждае от допълнителна 

обосновка. 

Изводът, който систематическото тълкуване на чл. 124 и чл. 125 КРБ налага, е, че 

на ВКС са подсъдни всички дела, които поначало са били подсъдни към момента на 

приемане на Конституцията или биха били сметнати след това подходящи за 

разглеждане от съдилищата, докато на ВАС са подсъдни само този ограничен кръг дела, 

които попадат в понятието „административно правораздаване“, така както то е 

разбирано към момента на приемане на КРБ
12

. 

                                                           
8
 Винаги особени („специализирани“), но не и общи (чл. 119, ал. 2 КРБ) и не извънредни (чл. 119, ал. 3 

КРБ). 
9
 Но съдиите, които са заемали длъжност в тези съдилища към момента на закриването им, имат правото 

да бъдат назначени на подходящи длъжности в други съдилища и на възнаграждение, не по-малко от 

това, което са получавали към момента на закриването на техните съдилища. Вж. Велчев, Св. Углавен 

процес. Т. I. Съдоустройство и подсъдност. С., Придворна печ., 1923, с. 134. 
10

 Например Конституцията на САЩ. Чл. III, ал. 2, изр. първо урежда в 9 точки делата, които са подсъдни 

на съдилищата на САЩ, а в следващото изречение урежда функционалната подсъдност на Върховния 

съд, като определя делата, по които той заседава като първа инстанция, и тези, в които той заседава като 

последна инстанция. Тази уредба е предизвиквала няколко значими конституционни проблема – дава ли 

правомощието на Върховния съд да преценява и фактите при апелативната си юрисдикция да отменя 

оправдателна присъда, произнесена от съд с жури, и дали Конгресът може да лиши (strip) Върховния съд 

от апелативната му юрисдикция, за да му попречи да разгледа и реши определени категории дела. 

Първият проблем е разрешен със седмата поправка към Конституцията, но вторият продължава да 

предизвиква спорове както в доктрината, така и в съдебната практика. Вж. за тях изследването на Claus, 

L. The One Court That Congress Cannot Take Away: Singularity, Supremacy, and Article III. – The Georgetown 

Law Journal, 2007, Vol. 96, 59-121.  
11

 Именно това мълчание позволява извършванено на съдебните реформи в инстанционността на процеса. 

Въпреки тази широка свобода, Конституцията поставя определени граници на реформаторската дейност 

на законодателя, обсъждането на които е извън целите на настоящата статия. За едно тестване на тези 

граници вж. Решение № 9 на КС от 24.10.2002 г. по к.д. № 15/2002 г., с което КС приема, че 

конституционно дефинираната функция на ВКС не изключва предоставянето му на първоинстанционна 

компетентност по определени дела. 
12

 Разбира се, това не означава само делата, които към момента на приемането на Конституцията са били 

подсъдни на съдилищата, а и тези по спорове, които, макар да са били изключени от съдебно разглеждане 
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Според мен има няколко основания за това негъвкаво и строго разграничение на 

подсъдността и сферите на надзорна отговорност на ВКС и на ВАС. Първо, езиковото 

тълкуване го налага – след като в чл. 124 КРБ постановява, че „ВКС осъществява 

върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички 

съдилища“, а в следващия: „ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и 

еднакво прилагане на законите в административното правораздаване“, е очевидно, че 

замисълът на конституционния законодател е бил да учреди съдебна система, в която 

първенствуващо място имат общите съдилища и в последна сметка ВКС, който 

осигурява еднаквото прилагане на законите от всички съдилища и само една определена 

категория или категории дела, попадащи под термина „административно 

правораздаване“, да бъдат подсъдни на друго съдилище
13

 − на ВАС. 

Имайки предвид този замисъл, е очевидно, че в такъв случай изключението (чл. 

125, ал. 1 КРБ) трябва да се тълкува ограничително, в противен случай общото правило 

ще загуби всякакъв регулаторен потенциал. Ако приемем, че понятието 

„административно правораздаване“ по смисъла на чл. 125, ал. 1 КРБ не означава това, 

което е означавало към момента на създаването на КРБ, и вместо това приемем, че 

всяко следващо Народно събрание има правото да редефинира понятието 

„административно правораздаване“ от КРБ, това означава да лишим въпросната 

конституционна разпоредба от всяко обективно значение и да премахнем едно 

разграничение на компетентностите, което не можем с лека ръка да приемем за 

случайно. Напротив съществуването на отделни от общите съдилища за разрешаване на 

спорове между администрацията и гражданина, както и обхвата на подсъдността на 

последните, има важни институционални последици и несъмнено идеологическо 

значение
14

. То има и важни практически измерения. Независимо дали ще погледнем към 

въпроса от гледната точка на идеологическата враждебност към особените, 

привилегировани съдилища, или от гледната точка на специализацията, е очевидно, че 

като е използвал юридическия термин „административно правораздаване“ 

конституционният законодател е искал да прокара една определена граница и ние 

нямаме никакво право да преместваме тази граница нито по-напред, нито по-назад, 

независимо от мотивите и основанията, които могат да ни движат. Предвид това, според 
                                                                                                                                                                                       

към този момент, са разглеждани като принадлежащи към понятието за административно 

правораздаване – например делата по искания за отмяна на подзаконови нормативни актове (Сталев, Ж. 

Съдебен контрол върху подзаконови нормативни актове. – Държава и право, 1988, № 8-9, 79-87), делата 

по оспорване законността на принудителното изпълнение на административен акт или съдебно решение 

по административно дело (Цветанов, Цв. Правна защита срещу незаконно принудително изпълнение на 

административни задължения по Закона за административното производство. – Социалистическо право, 

1983, № 11, 15-22) и др. 
13

 Именно съдилище, а не съдилища – ВАС. Учредените през 2007 г. областни административни 

съдилища са законови, а не конституционни. Отделно от това, въпреки името си („административни“), те 

осъществяват и гражданско (делата по чл. 1 ЗОДОВ), и административно-наказателното (касационните 

дела по ЗАНН) правораздаване. 
14

 То е особено ярко изразено в разгорелия се през XIX век в Германия спор за това трябва ли да 

съществуват самостоятелни административни съдилища и дали администрацията да има право да решава 

относно права на гражданите. В спора между привържениците на т. нар. схващане за „Justizstaat“ (Bähr, 

О. Der Rechtsstaat: Eine publicistische Skizze (Cassel, 1864)) и тези на схващането за правото и 

необходимостта от съществуването на независими административни съдилища (Gneist, R. Der Rechtsstaat 

und die Verwaltungsgerichte in Deutschland (Berlin, 1879)) победа вземат последните. Подробности у 

Стайнов, П. Администрация и правосъдие в Германия. Разделението на правосъдието и администрацията 

в миналото. С., Придворна печ., 1923, с. 2 и сл. 

Подобен спор се е водил и в Румъния в началото на XX век (вж. Мирски, Кр. Въпросът за 

административното право в законодателните тела, в печата и в цялото общество на Румъния. – 

Юридически преглед, г. XVIII (1910), № 4, 229-245), както и у нас преди и по време на приемането на 

първия Закон за административното правосъдие от 1912 г. (вж. различните мнения, публикувани на 

страниците на в-к „Право“, г. I (1911)). 



5 

 

мен подсъдността и сферата на надзорна отговорност на ВАС, определена от 

Конституцията, не може нито да бъде ограничена, нито да бъде разширена с обикновен 

закон
15

. 

Както вече се посочи, централното понятие в чл. 125, ал. 1 КРБ е понятието 

„административно правораздаване“. Какво обхваща то? 

Отговорът на този въпрос зависи от модела на системата на административно 

правосъдие, към който една правна система се придържа. Различните правни системи 

имат различно виждане за административното правораздаване. Като е използвал 

понятието „административно правораздаване“ в чл. 125, ал. 1 КРБ, нашият 

конституционен законодател е направил две важни избора: 

– първо, въпросът за административното правосъдие и съществуването на 

отделен особен съд за административно правораздаване да се постави на 

конституционна основа и така да се изключи от преценката на обикновения 

законодател
16

. 

– второ, от общата маса дела, попадащи или можещи в бъдеще да попаднат във 

ведомството на съдилищата, една определена част да бъдат изключени от подсъдността 

на общите съдилища като касационна инстанция и предоставени на ВАС. 

Така, остава ни да определим значението на използваното в КРБ понятие. 

Несъмнено то включва контрол над административните актове – производства по 

искания за отмяна на АА. Но само това ли включва? Включва ли разглеждането и 

решаването на спорове по отговорността на държавата за вреди, причинени на 

граждани? Включва ли разглеждането и решаването на жалби срещу наказателни 

постановления? Отговорност на държавните служители за вреди, причинени на 

гражданите? Спорове за дисциплинарна отговорност на държавните служители? 

Списъкът може да продължи. Всички тези въпроси са пример за дела, които, съобразно 

с идеологическите настроения, институционалните традиции и практическите 

възможности на конституционните и обикновените законодатели, могат да се смятат за 

подходящи или пък неподходящи за включване в понятието „административно 

правораздаване“
17

. 

                                                           
15

 От друга страна, обаче простото различие в разпоредбите на Конституцията и обикновения закон по 

отношение на подсъдността на ВАС, дори и ако по последния тя изглежда по-тясна, не означава още 

противоконституционност, защото ВАС може да обоснове подсъдността си на самата Конституция. 

Противоречие, респ. противоконституционност бихме имали ако обикновеният закон съдържа 

разпоредба, която изрично се опитва да ограничи подсъдността на ВАС. Вж. Зартов, Я. За 

противоречието между Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани и 

Конституцията. – Съвременно право, 2003, № 1, 28-36. 
16

 За разлика от Търновската конституция, която не само не предвижда административни съдилища, но и 

не урежда въобще структурата на съдебната система. Конституцията на НРБ от 1971 г. в чл. 125, ал. 2 

допуска създаването на особени юрисдикции и особени съдилища – вж. Сталев, Ж. Правораздаване и 

неговите видове . – ГСУЮФ, Т. 70, 1977, 313-321. 
17

 За различните системи на административно правораздаване вж. Стайнов, П. Административно 

правосъдие, С., 1936, с. 50-69; Къндева, Ем. Сравнително административно правосъдие. – Юр. сб. на 

БСУ, ЮФ, Т. XIII (2004), 9-35; Барду, Ж. Въпроси на административното правораздаване на Република 

Франция. – Административно правосъдие, 2001, № 3, 29-42; Льороа, М. Организация на 

административното правораздаване на Кралство Белгия. – Административно правосъдие, 2001, № 3, 43-

66; Либерман, Ед. Правна уредба на съдебния контрол на административните актове във Федерална 

Република Германия. – Административно правосъдие, 2001, № 3, 67-74; де Алмейда, М. Обхват на 

съдебния контрол върху актовете на администрацията. – Административно правосъдие, 2004, № 1, 97-

102; същият автор. Реформата на организацията на административните съдилища в Португалия и 

реформата в България. – Административно правосъдие, 2004, № 1, 97-102; Хрусанов, Д. Понятието 

„административно правораздаване“ в българската и руската административноправна теория. – В: „12 

години по-късно“, Сб. с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в ЮФ 

на СУ „Св. Климент Охридски“, 28-30.X.2002 г., София, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2003, 45-48; 

Панова, Инна. Административная юстиция в России: поиск определения, история вопроса. – Вестник 
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За да определим значението на понятието „административно правораздаване“, 

употребено в чл. 125, ал. 1 КРБ, трябва да се придържаме към установените подходи на 

конституционна интерпретация. Съществуват, общо-взето, два легитимни подхода за 

конституционна интерпретация – този на търсещите „първоначалния замисъл“ (original 

intent originalists) и този на търсещите „първоначалното общоприето значение“ (original 

public meaning originalists). Първият приема, че значението на Конституцията е това, 

което създателите на Конституцията са имали предвид при създаването й
18

, а вторият – 

това, което думите на Конституцията са означавали към момента на приемането й
19

. 

Придържащите се към първия подход естествено използват за изясняване смисъла на 

неясните конституционни разпоредби стенографски протоколи, първоначални проекти, 

мотиви към тях и пр., докато поддръжниците на втория отхвърлят този подход като 

внасящ един недопустим субективизъм при тълкуването на Конституцията. 

Предпочитаните от поддръжниците на втория подход начини и средства за тълкуване са 

съответно езиковото тълкуване и речниците (когато в Конституцията е употребена дума 

от общоупотребимия език в съответната страна) или утвърдени доктринални 

произведения (когато в Конституцията е употребена дума или израз от юридическия 

език в съответната страна). 

Според мен и двата подхода, правилно приложени и съчетани, са коректни и 

необходими при конституционната интерпретация. Все пак известно предимство следва 

да се отдаде на втория подход за конституционна интерпретация
20

. Затова и е 

необходим преглед на доктрината по въпроса за „административно правораздаване“ 

след 09.09.1944 г. По отношение на последното са изразявани общо-взето схождащи се 

мнения.  

Така, проф. Сталев различава административно правораздаване в тесен и в широк 

смисъл
21

. „В широк смисъл... бихме могли да окачествим като административно 

правораздаването, което се поставя по повод на административни правонарушения и 

цели разрешаване на административноправни спорове... В този широк смисъл... 

административното правораздаване обезпечава законността в държавното управление, 

като отменя незаконни административни актове, задължава администрацията да издаде 

дължими административни актове или налага наказания за административни 

                                                                                                                                                                                       

Высшего Арбитражнаго Суда Российской Федерации, 2009, № 3, 44-83; de Smith, St., R. Brazier. op. cit., 

chps 26, 27; Custos, D. Droits administratifs américain et français: sources et procedure. – Revue Internationale 

de droit comparé, 2007, № 2, 285-305; Mashaw, J., R. Merril. The American Public Law System, West 

Publishing  Co., St. Paul, Minn., 1985. 
18

 Най-добрият израз на този възглед принадлежи на американския сенатор Съмнър (Cong. Globe, 39th 

Cong., 1st Sess., 677 (1866), цит. по Oregon v. Mitchell 400 U.S. 112, 154): „Всяка Конституция въплъщава 

принципите на своите съставители. Тя е протокол (transcript) на техните умове. Ако значението й на някое 

място е спорно или ако са използвани думи, които изглежда нямат някакво определено значение, няма да 

сгрешим, ако се обърнем към съставителите; и техният авторитет се увеличава съразмерно с 

доказателствата, които са оставили по въпроса“. На българска почва особено съществена е 

формулировката на проф. Велко Вълканов (Към въпроса за съдебния контрол върху административните 

актове, накърняващи субективните права на гражданите. – Правна мисъл, 1968, № 5, с. 54): „Мотивите не 

са закон, само тогава когато противоречат на собствения (непосредствен) смисъл на закона. Напротив, 

когато мотивите към даден закон се вместват в логическия обем на закона, тогава те, обяснявайки 

смисъла (значението) на закона, придобиват смисъла (значението) на самия закон, стават закон, са закон“.  
19

 Възгледът е изразяван по много начини. Едно от най-известните принадлежи на съдия Холмз-младши: 

въпросът е „не какво е имал предвид този човек (написалият закона), но какво биха означавали тези думи 

в устата на един обикновен говорещ английски човек, който ги използва при обстоятелствата, при които 

са използвани“. Holmes, O. W. Collected Legal Papers, New York, Harcourt, Brace and Howe, 1920, p. 204. 
20

 Кратък обзор на тълкувателната практика на Конституционния съд у Павлова, М. За тълкувателната 

дейност на Конституционния съд. – Съвременно право, 2004, № 4, 35-47. Подробно доктринално 

разглеждане на въпросите на тълкуването у Ташев, Р. Теория на тълкуването. С., Сиби, 2001, с. 13 и сл. 
21

 Сталев, Ж. Правораздаване и неговите видове. Цит. съч., 322-323. 
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нарушения“
22

. „Вътре в [общото понятие за административното правораздаване] се 

очертават два толкова различни по предмета си вида правораздаване, че е почти 

невъзможно да бъдат формулирани... общи научни съждения предвид несъвпадението 

на предмета на делата, на правораздавателните органи и на правораздавателните 

производства.... Дълбоката разлика [между производството по обжалване на незаконни 

административни актове и откази и производството за налагане на административни 

наказания за административни нарушения] се проявява във факта, че първото се родее с 

гражданския процес, а второто – с наказателния...“
23

. Видно е, че според проф. Сталев 

понятието за административно правораздаване обхваща две сравнително разнородни 

производства по обжалване на незаконни административни актове и откази и тези за 

налагане на административни наказания за административни нарушения и съдебен 

контрол над наложените административни наказания.  

Проф. Дерменджиев също споделя схващането за съществуването на общ 

административен процес, обхващащ еднакво административнонаказателния процес и 

производствата по издаване, обжалване и изпълнение на административни актове
24

. 

Според него „Административнонаказателният процес... представлява форма за 

реализация на материалното административно право... и средство за осъществяване на 

държавната наказателна репресия по повод на правонарушения, които засягат 

нормалното и редовно функциониране на изпълнително-разпоредителната дейност“
25

 и 

макар убедително да посочва както сходствата на административнонаказателния с 

углавнонаказателния процес
26

, така и различията му с производствата по издаване, 

обжалване и изпълнение на административните актове
27

, приема, че: 

„Административнонаказателният процес... е отделен фрагмент от единния 

административен процес на НРБ. Заедно с производството по издаване на 

административни актове, с производството, предвидено по закона за техния контрол, и с 

производството за изпълнението им... той образува единната система на... 

административния процес, която обхваща реда и формите за извършване на 

изпълнително-разпоредителната дейност в държавата.... Единният административен 

процес... е обективен факт, който не зависи от това дали законодателят го е обхванал в 

единен нормативен акт или... в отделни законодателни актове“
28

. 

Основания да вижда подобен обективен факт проф. Дерменджиев намира в 

единния предмет, който лежи в основата на всички административни производства, 

единната цел, която лежи в основата им, едни и същите принципи
29

, които ги 

ръководят, както и функцията на всички административни производства да бъдат 

автоматична гаранция на правото. Така проф. Дерменджиев също се присъединява към 

широкото схващане за административното правораздаване, включващо съдебния 

контрол не само над административните актове, но и над наказателните постановления. 

Почти дословно същото е и становището за административния процес в широк и 

                                                           
22

 Сталев, Ж. Цит. съч., с. 323. 
23

 Пак там. 
24

 Дерменджиев, Ив. Административни нарушения и наказания (процесуалноправен режим). С., Наука и 

изкуство, С., 1981, с. 9, бел. 8а под линия, където дори се сочи, че идеята за 

административнонаказателния процес като част на единния административен процес за първи път е 

очертана от автора в „Административен процес на НРБ“, Второ прераб. и доп. изд. С., СУ, 1981, 11-22. 
25

 Дерменджиев, Ив. Цит. съч., с. 3. 
26

 Цит. съч., 5-8. 
27

 Цит. съч., 12-18. 
28

 Цит. съч., с. 9. 
29

 Цит. съч., с. 10. Друг е въпросът, че тези принципи са характерни за съдебния процес въобще, а 

последните две (на бързината, на ефективността и качеството) е съмнително доколко са принципи на 

процеса. Вж. Сталев, Ж., Ан. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално 

право. 8 изд. С., Сиела, 2006, с. 92. 



8 

 

в тесен смисъл (на правораздаване), което застъпва и проф. К. Лазаров
30

. Проф. Лазаров 

също отнася административното наказване и съдебния контрол върху това наказване 

към административното правораздаване
31

. 

И така можем да обобщим, че към датата на приемането на КРБ понятието 

административно правораздаване като съдебна дейност два отделни съдебни процеса – 

процеса по съдебен контрол над активната администрация и процеса по съдебен 

контрол над административното наказване. Означава ли това, че КРБ допуска 

разширяване на компетентността на ВАС по посока учредяване на надзорна 

компенетност на ВАС и по дела за административно наказване? Отговорът на този 

въпрос можем да попърсим във втората алинея на чл. 125 КРБ, която на пръв поглед 

урежда само първоинсстанционна компетентност на ВАС. 

 

4. Първоинстанционната конституционна компетентност на ВАС 
Чл. 125, ал. 2 КРБ предписва, че ВАС се произнася по спорове за законността на 

актовете на Министерския съвет и министрите, както и на други актове, предписани в 

закона. Какво включва понятието „актовете“ на Министерския съвет и на министрите, 

както и други „актове“, посочени в закона? 

Разпоредбата употребява широкото понятие „актове“, не тясното 

„административни актове“. Безспорно това понятие включва юридически актове, но 

юридически актове са както административните актове, така и наказателните 

постановления, гражданскоправните сделки, дисциплинарните наказания и пр. Ако 

приемем, че употребата на широкото понятие „актове“ вместо по-тясното 

„административни актове“ е преднамерена, както трябва по принцип да направим, 

защото поначало употребата на два различни термина в Конституцията не може да се 

приеме за случайност и резултат на редакционна небрежност от страна на 

конституционния законодател, то остава да се запитаме за отражението на този факт по 

отношение на различните категории дела по чл. 125, ал. 2 КРБ, които са подсъдни на 

ВАС. 

По отношение на първата част от хипотезата на чл. 125, ал. 2 КРБ подобно 

тълкуване би означавало, предвид употребената членувана форма („актовете“!), че 

всеки спор за законност на какъвто и да е акт на Министерския съвет или на министър 

трябва да бъде подсъден на ВАС, независимо от вида му – дела за отмяна на 

административни актове, дела с оспорени наказателни постановления, издадени от 

министри, дела за унищожаване или прогласяване нищожността на гражданскоправни 

сделки, сключвани от министър, дела срещу уволнение на работник или служител в 

Министерския съвет или в министерство, разпоредителни актове на Министерския 

съвет или министър с имущества държавна собственост и пр.! Подобен тълкувателен 

резултат е очевидно нецелесъобразен. 

По отношение на втората част от хипотезата на чл. 125, ал. 2 КРБ подобно 

тълкуване би означавало, че законодателят е оправомощен да дерогира по свой избор 

подсъдността на общите съдилища, стига да поверява делата на ВАС. Подобно 

тълкувание на употребеното от конституционния законосател понятие „актове“ би 

обезсмислило идеята на чл. 124 и чл. 125, ал. 1 КРБ – да се прокара ясна разлика между 

подсъдността и сферите на надзорна отговорност на двете върховни съдилища
32

.   

Разбира се, фактът, че едно тълкуване на разпоредба от Конституцията ни се 
                                                           
30

 Лазаров, К. Въпроси на административния процес (понятие за административен процес). С., Наука и 

изкуство, 1978, с. 7 и сл.  
31

 Лазаров, К. Цит. съч., с. 126 и сл. 
32

 При анализа на разпоредбата на чл. 125, ал. 2 КРБ изхождам от допускането, че понятието „актове“, 

употребено в първата част на хипотезата на чл. 125, ал. 2 КРБ в членувана форма и във втората част в 

нечленувана, означава едно и също нещо. 
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струва контраинтуитивно, не е достатъчен, за да го отхвърлим. И наистина, система, 

която предвижда, че администрацията или особено важна част от нея – Министерски 

съвет, министри и пр. висши изпълнителни органи не може да бъде съдена в 

обикновените съдилища, а само пред особени, специални за нея съдилища, не само не е 

немислима, но и реално съществува
33

. Въпросът е това ли е системата на нашата 

Конституция? 

Според мен не. Предназначението на втората алинея на чл. 125, ал. 2 КРБ не е да 

разшири подсъдността на ВАС, нито да позволи на законодателя да я разширява, а само 

да постанови, че в определени от КРБ или от закона дела, иначе попадащи към 

понятието „административно правораздаване“ съгласно чл. 125, ал. 1 КРБ, ВАС ще 

заседава като първа инстанция, което означава, че (когаго е предвидена възможност за 

обжалване) решението на ВАС ще подлежи на обжалване пред самия ВАС в по-широк 

състав. И наистина, с това тълкуване едновременно се разрешават два проблема. 

Следвайки историческата традиция, конституционният законодател позволява ВАС да 

разглежда и решава като първоинстанционен съд определени категории дела
34

.  От 

друга страна, в отклонение от установеното правило cassation sur cassation ne vaut, се 

дава възможност за двуинстанционен съдебен процес вътре в рамките на самия ВАС
35

. 

Какво е значението на този извод относно баланса на разпределението на 

компетентностите между ВКС и ВАС, установен от КРБ? 

Както вече се посочи, господстващото разбиране към датата на приемане на КРБ 

е, че административното правораздаване обхваща както съдебноадминистративните 

производства по оспорване на административни актове, така и оспорванията пред съд на 

наказателни постановления. Това схващане, приложено буквално, води до следните 

нежелани тълкувателни резултати. Така, предвид извода, че от систематическото и 

логическото тълкуване на ал. 2 на чл. 125 КРБ във вр. с ал. 1 на същия член следва, че 

понятията „актовете“ и „актове“, употребени в ал. 2, трябва да обхващат само тези (но 

затова пък всички тези), контролът върху законосъобразността върху които би попаднал 

в понятието „административно правораздаване“ по см. на ал. 1 на същия член, ако 

приемем господстващата теза, че административното правораздаване по см. на чл. 125 

КРБ, респ. надзорната компетентност на ВАС включва освен контрола над 

административните актове и споровете за законността на наказателните постановления, 

то това би означавало всяко наказателно постановление, издавано от министър 

например, да трябва да се обжалва само пред ВАС. А съществуват голям брой
36

 

                                                           
33

 Това е френската система на административно правосъдие. 
34

 Старият ВАС всъщност е замислен като единствен съд при отмяна на административни актове на 

активната администрация, както и като касационно-отменителна инстанция над решенията на 

административните съдилища и само в определени от закона случаи е могъл да действа и като съд по 

същество при обжалване на административни актове, сиреч да ги изменя. Вж. чл. чл. 29-31 Наредбата-

закон за административното правосъдие, обн., ДВ, бр. 182 от 12.XI.1934 г., попр., бр. 188 от 19.XI.1934 г., 

изм., бр. 282 от 20.XII.1937 г., изм., бр. 142 от 2.VII.1942 г. 
35

 Вж. чл.  67 НЗАП (1934). 
36

 Такива разпоредби има в Закона за автомобилните превози, Закона за акцизите и данъчните складове, 

Закона за Българския Червен кръст, Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Закона за 

генетично модифицирани организми, Закона за геодезията и картографията, Закона за Държавна агенция 

„Национална сигурност“, Закона за държавния дълг, Закона за електронното управление, Закона за 

животновъдството, Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, Закона за 

закрила и развитие на културата, Закона за защита на растенията, Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и препарати, Закона за защита при бедствия, Закона за защитените 

територии, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за 

мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за меценатството, Закона за народната просвета, 

Закона за народните читалища, Закона за общинския дълг, Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за отговорността за 
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специални закони, които в такива случаи предвиждат обжалване по общия ред по 

ЗАНН, т.е. пред районен съд. Т.е. те биха били противоконституционни! Това ме кара 

да мисля, че независимо от обстоятелството, че в доктрината до 1991 г. понятието 

административно наказване обхваща и делата по ЗАНН, но надзорна и тълкувателна 

компетентност на ВАС по тези дела не трябва да бъде признавана. Компетентността 

следва да бъде на Наказателната колегия на ВКС. Аргумент за това е обстоятелството, 

че всички тълкувателни актове на Върховния съд до 1991 г. са постановени от Общото 

събрание на наказателната колегия на Върховния съд, а не от Общото събрание на 

гражданската колегия на Върховния съд, което е уеднаквявало практиката по 

административни дела. 

 

5. Поверяване на граждански дела на административните съдилища 

До влизането в сила на дял трети на АПК делата по Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)  подлежаха на разглеждане по общия исков 

ред от общите съдилища. След влизането в сила на Дял трети на АПК на 1 март 2007 г. 

те подлежат на разглеждане по реда на чл. 203-207 от АПК от административните 

съдилища, които започнаха да образуват дела именно от тази дата. След нея общите 

съдилища не могат да образуват дела за търсене на отговорност за вреди от държавата и 

общините за актове, действия или бездействия, визирани в чл. 1 ЗОДОВ – те са им 

неподсъдни. 

Никъде в АПК производствата за обезщетения по ЗОДОВ не са характеризирани 

като „административни дела“. Напротив, те по своята същност са граждански дела. 

Производствата за обезщетения по ЗОДОВ по своята същност винаги са считани за 

граждански дела по своята същност. Вредите, причинени на граждани или юридически 

лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни 

органи и длъжностни лица, създават задължения за държавата или общината да поправи 

тези вреди. Това задължение се счита за елемент от едно гражданско правоотношение 

между увредения и държавата или общината, чието незаконосъобразно развитие 

(отказът на държавата или общината да изпълни задължението си) дава право на 

увредения да потърси защита от съда по исков ред
37

. Възложената на 

административните съдилища подсъдност по този род дела следователно е специална 

спрямо тази на общите съдилища по граждански спорове, но с нищо не променя 

правната същност на правоотношението и вида на споровете
38

. 

Наистина, в доктрината е изказвано и становище, че използваното в кодекса 

понятие „административни дела“ обхваща както „административните дела в същинския 

                                                                                                                                                                                       

предотвратяване и отстраняване на екологични щети, Закона за подземните богатства, Закона за 

подпомагане на земеделските производители, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за 

прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за 

пчеларството, Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти, Закона за сделките с 

компенсаторни инструменти, Закона за сдружения за напояване, Закона за семейни помощи за деца, 

Закона за специалните разузнавателни средства, Закона  за счетоводството, Закона за транслитерацията, 

Закона за филмовата индустрия, Закона за чистотата на атмосферния въздух.  
37

 Еленков, А. – В: Лазаров, К., Е. Къндева, А. Еленков. Коментар на административнопроцесуалния 

кодекс. С.,ЦОА „Кр. Цончев“, 2007, 76-77, бел. под  линия № 1. Възгледът на съдия Еленков за характера 

на правоотношението и делата всъщност е тъкмо обратният – че те са административни. Вж. Пак там, 

както и изложението на автора  на 255-261 от същия коментар, където са приведени неговите доводи. 

Въпросът обаче не е в това дали тези доводи са убедителни и дали биха преобърнали представите в 

доктрината за характера на правоотношението и делата в бъдеще, а какви са били тези представи и колко 

здраво са били установени в един минал момент – към момента на приемането на кодекса. По последния 

въпрос спор не може да има. 
38

 Ангелов, Г. – В: Пенчев, К., И. Тодоров, Г. Ангелов, Б. Йорданов. Администравнопроцесуален 

кодекс. Коментар. С., Сиела, 2006, 276-277. 
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смисъл“ – тези по чл. 128, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 8, и ал. 2, така и гражданските по своята 

същност дела по чл. 128, ал. 1, т. 4 и 5
39

. Никакви доводи обаче не са приведени в 

подкрепа на това твърдение. То е голословно. Само изрична легална дефиниция или 

ясен законов текст биха могли да изменят утвърденото в доктрината и съдебната 

практика схващане за правната същност на делата за обезщетения по ЗОДОВ. То е 

трудно съвместимо и например с текста на § 4 ПЗР АПК. До приемането на АПК 

исковете по ЗОДОВ се разглеждаха по общия исков ред по ГПК. Като първа инстанция 

те бяха подсъдни според цената на иска на районните или окръжните съдилища, като 

въззивна – на окръжните или апелативните съдилища съобразно с вида на 

първоинстанционния съд, а като касационна - на ВКС), доколкото касационното 

обжалване не беше изключено за някои искове с по-ниска цена на иска. Очевидно няма 

никакво разумно основание да приемем, че законодателят е искал да предпази висящите 

дела в районните и окръжните съдилища за обезщететия по ЗОДОВ от незабавното 

действие на новия процесуален закон, а не е предвидил подобна разпоредба за делата, 

образувани в апелативните съдилища (въззивни съдилища по спорове със значителен 

материален интерес, т.е. по спорове, в които се претендира, че е настъпило значително 

увреждане от акт, действие или бездействие на администрацията) и във ВКС (т.е. 

спорове, които вече са преминали поне две съдебни инстанции, проточили са се години 

и може би са връщани вече веднъж за ново разглеждане във въззивните съдилища). От 

изброяването на районните, окръжните съдилища и ВАС, е видно, че законодателят е 

имал предвид делата за отмяна или обявяване на нищожност на административни 

актове по Закона за административното производство от 1979 г. и по Закона за 

Върховния административен съд и някои специални закони.  

Тази подсъдност е едно сериозно ограничаване на подсъдността на общите 

съдилища и лишаване в последна сметка на ВКС от надзорната му компетентност по 

граждански дела. Но това съвсем не е най-тежкото засягане на баланса на 

компетентностти на двете върховни съдилища, установен от КРБ.
 

Така, съгласно чл. 218 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) от 2016 г. и  чл. 

122л (ред., ДВ, бр. 52 от 2010 г.) от отменения ЗОП
40

: „Всяко заинтересовано лице може 

да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при 

провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при 

условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 АПК. 

Нормата не определя изрично процесуалния ред и подсъдността за разглеждане 

на споровете за обезщетение по този член, но в съдебната практика правилно е изразено 

становище, че тези спорове са подсъдни на административните съдилища, които ги 

разглеждат по реда на глава единадесета АПК
41

. 

Срещу тази подсъдност и този ред за разглеждане на исковите производства за 

обезщетение по ЗОП обаче може да се направят редица възражения. 

Преди всичко досега на българското право не са познати случаи, в които 

административен съд и в последна сметка ВАС да разглежда гражданскоправен спор 

между частноправни субекти. Такъв един спор определено не попада в обхвата на 

понятието „административноправен спор“, отдавна утвърдено в българската литература 

и съдебна практика. При производствата по чл. 1 ЗОДОВ от старото понятие за 

„административноправен спор“ е останало нещо. Поне формалният белег е спазен – 

                                                           
39

 Ангелов, Г. – В: Пенчев, К., И. Тодоров, Г. Ангелов, Б. Йорданов. Цит. съч., с. 277. Това схващане се 

прокарва последователно в този коментар. Така при разглеждането на § 4 ПЗР АПК (517-520) авторският 

колектив вместо с използваното в кодекса понятие „административни дела“ (вж. § 4, ал. 1 и ал. 2 ПЗР 

АПК) навсякъде си служи с „всички дела“ или просто с „делата“.  
40

 Обн., ДВ, бр. 28 от 2004г., изм. и доп. многократно, посл. изм., бр. 43 от 2011 г. 
41

 Така определение № 35 от 18.04.2011 г. по д. № 12/2011 г., смесен петчленен състав на ВКС и ВАС, 

формиран на основание чл. 135, ал. 4 АПК. 
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страна в производството за обезщетения по глава единадесета АПК винаги е държавно 

юридическо лице и общината, стоящи зад или наред с административния орган, 

причинил вредата (според теорията за гражданскоправната същност на отговорността), 

респ. държавата (според теорията за публичноправната същност на отговорността). 

При производствата по чл. 218 ЗОП и чл. 122л ЗOП (отм.) обаче страни в 

правоотношението са равнопоставени частноправни субекти – най-често търговци по 

см. на Търговския закон, т.е. формалният белег на понятието „административноправен 

спор“ липсва. Липсва и материалния белег, доколкото няма никакво съмнение, че 

отношенията, развили се между страните по делото, са изцяло в сферата на 

гражданското право, тъй като нито един от тях не се намира в надмощно, властническо 

положение спрямо другия. В този смисъл поверяването на разглеждането на този вид 

спорове на административните съдилища е странно и безпрецедентно. Освен 

безпрецедентно, то е и противоконституционно, доколкото води до изземване на 

подсъдност и надзорна компетентност от ВКС и повиряването й на ВАС. 

 

6. Административният договор и атакуването на гражданскоправни 

изявления на административни органи 

Следваща линия на конфликти между подсъдността и надзорната компетентност 

на общите съдилища и ВКС, от една страна, и тези на административните съдилища и 

ВАС, от друга, е опитите за конструиране на административни актове в 

гражданскоправните изявления на административни органи по изпълнение и 

прекратяване на договори, сключени между администрацията и частноправни субекти. 

Тези опити в съдебната практика са инспирирани и от доктринерните схващания 

за съществуването на особена категория договори на публичното право – т.нар. 

„административни договори“. Не е тук мястото за критичен разбор на това понятие и 

неговото отричане
42

. 

Не мога обаче да отмина прозрението на акад. Стайнов, че цялата теория за 

административните договори в редица държави е изградена най-вече, за да се оправдае 

и запази подсъдността на административните съдилища, а не на гражданските съдилища 

по споровете между държавата и частни лица. Акад. Стайнов приема, че голяма част от 

тези административни договори са прикрити административни актове, осигуряващи 

преимущества за едната страна по правоотношението. Например във Франция, когато 

според закона или практиката на Държавния съвет споровете по повод определен 

договор за възложени на административните съдилища, то той априори се обявява за 

административен, а едва впоследствие теорията полага усилия да „провиди“ в него 

административния му елемент, дори и такъв да отсъства
43

. 

Така или иначе, понятието за административен договор завладя вниманието на 

доктрината
44

. То бе законодателно закрепено в обнародвания в ДВ, бр. 101 от 2015 г. 

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ). Подкрепя се горещо и от задължителната съдебна практика на 

ВАС. Така с т. 1 от Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк.д. № 1/2015 г., 

ОС ВАС се прие, че Актовете, издавани от органите на Разплащателната агенция – 

Държавен фонд „Земеделие“, по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 03.04.2008 

г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

                                                           
42

 Вж. статията ми Петров, В. Академик Петко Стайнов и теорията за административния договор в 

българското административно право. – Правна мисъл, 2015, № 3, 51-59. 
43

 Стайнов, П. Теорията за административния договор и социалистическото право. – ГСУЮФ, т. LVI, 

1965, с. 39-40. 
44

 Вж. значителния брой автори, цитирани у Славова, М., В. Петров. Административнопроцесуалният 

кодекс. Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на 

уредбата. С., Фенея, 2014, 48-49, които го подкрепят. 
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„Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007–2013 г., са индивидуални административни актове и подлежат 

на съдебен контрол по реда на АПК. Тук ВАС включва и актовете, с които се отказва 

плащане по договор, сключен между съответния земеделски производител и 

Разплащателната агенция. Подобно тълкуване, което към датата на приемането му е 

било лишено от опората на ЗУСЕСИФ, е в пълно противоречие с българските традиции 

в административното правораздаване
45

. То обаче вероятно ще бъде продължено и в 

очакваното тълкувателно решение по висящото тълк.д. № 8/2015 г., с което ВАС ще се 

произнесе по въпроса: Подлежат ли на контрол за законосъобразност от 

административния съд актовете на Управляващия орган за налагане на финансова 

корекция или или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна 

финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развите, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд. 

 

7. Заключение 

Настоящите бележки целят да очертаят някои настоящи и зреещи конфликти в 

законодателството и съдебната практика относно обхвата на административното 

правораздаване. Освен традиционното му приложно поле на съдебния контрол върху 

административните актове, в законодателството ни и съдебната практика подсъдността 

на административните съдилища се разширява и в посока на оспорванията на 

наказателни постановления и на административнонаказателни актове на независимите 

административни органи. От подсъдността на общите съдилеща и надзорната 

компетентност на ВКС се откъсва живо месо, като се изземват гражданските дела за 

отговорността на държавата и общините за вреди от незаконна административна 

дейност и гражданските дела за вреди от незаконни процедури за възлагане на 

обществени поръчки. Не на последно място, от подсъдността на общите съдилеща и 

надзорната компетентност на ВКС се отнемат споровете относно изпълнението на 

договори за безвъзмездна финансова помощ, за финансови корекции по такива договори 

и за развалянето им поради неизпълнение. Всичко това бавно, но постепенно отдалечава 

административното ни правораздаване от модела, замислен и заложен от 

конституционния законодател, приел Конституцията от 1991 г. Въпрос на дебат е 

докъде ще продължи това отдалечаване от установения констутионен баланс и доколко 

то е желателно. 

 

 

 

 

  

 

                                                           
45

 Вж. изложението у Стайнов, П. Административно правосъдие. С., печ. Стопанско развитие, 1936, 127-

130. 


