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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание 

(семинар) на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” към Института по 

философия и социология -  БАН на 20 февруари 2020 г. (на основание Заповед № РД 

09-168/18.02.2020г. на Директора на ИФС-БАН ) 

 

Защитата на дисертацията ще се проведе на 04.06.2020 г. в Заседателната зала на 

Института по философия и социология (ул. "Сердика" 4) на заседание на избрано от 

Научния съвет на Института по философия и социология жури в състав: проф. дфн 

Богдана Тодорова, доц. дфн Борислав Градинаров, проф. д-р Мюмюн Тахиров, доц. д-р 

Боян Хаджиев, проф. д-р Янаки Стоилов.   

Дисертационният труд е на разположение в библиотеката на Института по 

философия и социология и при Научния секретар на Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е в обем 366 стандартни страници, структурирани в 

Увод, пет глави, Заключение, Приложение и Библиография 

 

Цитираната в дисертацията литература включва над 240 публикации на 

български, английски, френски и руски език.  
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I. Обща характеристика на дисертационния труд:  

1. Актуалност на проблема: В българското общество периодично се поставя 

въпросът за значимостта, ролята, мястото и правомощията на института на президента. 

Дискутира се доколко е адекватно възприетото законодателно решение, съдържа ли в 

себе си правомощия и механизми за реализацията им, които съответстват най-пълно на 

съществуващата държавно-политическа традиция в България. От момента на 

установяването на този институт в държавната пирамида на Република България 

интересът към него е постоянен - в определени периоди достига пикова стойност и 

дори доминира в дискусиите, водени в политическия живот на България. Налице са 

проблеми, които трябва да реши президентската институция, като са отчетени 

перспективите, пред които е изправена - в българското общество, а и в политическия 

елит е налице неразбирането на философията, която е заложена при създаването на 

президентската институция. Нещо повече, не се отчита обективният факт, че 

институцията „расте“ с политическата култура, както на политическите субекти, така и 

на гражданите.  

 

2. Основна теза, обект и предмет на дисертационното изследване  

2.1. Основна теза: В съвременния етап на функциониране на института 

президент, са предвидени повече от достатъчно правомощия, заложени в текстовете на 

Конституцията, а от личността на титуляра до голяма степен зависи тяхното 

пълноценно уплътняване. Независимо от конкретната личност, в различните периоди, 

всеки един от избраните президенти оставя собствен почерк върху института в процеса 

на неговото “съзряване” и утвърждаване в държавно-правната традиция на българската 

държава. 

2.2. Обект на настоящето дисертационно изследване е президентът като 

институт на конституционното и политическото устройство на Република България. 

Разглеждат се въпросите за: философията, която е породила необходимостта от 

неговото закрепване в институционалната рамка на Република България; хипотезите, 

при които той демонстрира своята балансираща роля сред институциите, както и с 

основните политически субекти в политическия живот на страната. Анализирана е 
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философията на института, която превръща президента в основен фактор в българския 

политически процес.  

2.3. Предмет на изследването е арбитражната функция, чрез която той 

реализира възложената му от конституционния законодател “неутрална власт” в 

отношенията си с трите власти. Подробно са разгледани границите, функциите и 

характерът на института, които обуславят особеностите и появата му в историята на 

съвременния конституционализъм. Разгледано е развитието на института в българската 

държавно-правна традиция и нормативната му уредба (текстовете, които регламентират 

института в основния закон на Република България и в останалите закони). Направена е 

съпоставка с конституционните решения и политическите практики относно статута на 

държавния глава в различни части на света. Приоритетно са разгледани 

законодателните решения във водещи европейски държави, включително и в родината 

на модерния институт на държавен глава – Великобритания. Разгледано е също 

утвърждаването му в съвременния конституционализъм на САЩ, а и в българската 

държавна традиция.  

3. Цел и основни задачи на изследването  

3.1. В настоящия дисертационен труд основната изследователска цел е 

извеждането на философията, заложена в института на президента през призмата на 

начина, по който реализира правомощията си и реагира в кризисни ситуации всеки от 

титулярите, завършили своя мандат като президент на Република България до момента.  

3.2. Основни задачи:  

3.2.1. Да се представи заложената философия в института на президента от 

неговото възникване до наши дни 

3.2.2. Как президентът се вписва в управлението, функционирането на правната 

и държавната система, както и правомощията му спрямо висшите държавни органи на 

законодателната, изпълнителната и съдебната власт  

3.2.3. Да се направи преглед на съществуващите в света решения 

3.2.4. Да се разгледа разликата в държави със силна президентска власт и в тези с 

полупрезидентска форма на управление 
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3.2.5. Съпоставяне на различните постановки за ролята и мястото на държавния 

глава, включително и чрез съпоставяне на възприетите законодателни решения. 

3.2.6. Да се проследи законовата уредба на различните решения относно статута 

на държавния глава в българската държавно-правна традиция от Освобождението до 

наши дни 

3.2.7. Формулиране на възможни решения относно бъдещето развитие на 

президентската институция в Република България 

 

4. Методи на изследване 

В дисертацията са използвани следните взаимно допълващи се и модерни за 

философията подходи и методи:  

4.1. Анализ на съдържанието, приложен върху значим и многообразен 

материал. Това прави възможни задълбочените и аргументирани изводи.  

 4.2. Историко-дескриптивен подход, който дава възможност да се разкрие и 

обясни заложената философия във фигурата на държавния глава и настъпилите 

промени в нея за времето от възникването на третата българска държава до наши дни с 

акцент върху времето от началото на 90-те години на миналия век до наши дни 

4.3. Критиката като подход позволява извличането на рационално познание 

чрез дискусия с част от авторите, които имат своите, основно юридически и 

политологични разработки върху института на президента. Критерият за 

опровержимост, въведен от Карл Попър, дава възможност в настоящия анализ да се 

опровергаят догматизмът и табутата, които навлизат в темата чрез несъстоятелни 

възгледи и идеи.   

4.4. Използвам метода на концептуалния анализ, за да аргументирам в 

настоящата научна разработка тезата си, че е неправилна употребата на придобили 

широка гражданственост термини като “президентска власт” и “президентство”, които 

за съжаление, са употребени и/или въведени и от титуляри на института.  

4.5. Системен подход, който позволява изследване на института на президента и 

неговото място в системата на държавно управление, идентификацията, разбирането и 
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обясняването на заложената философия и как тя допринася за ефективността на 

президента. 

4.6. Сравнителен подход, който е използван при сравняване, както на 

съществуващите различни конституционни и политически традиции и заложената в тях 

философия и обем на власт, така и на титулярите спечелили президентски мандат в 

Република България и как реализират заложената в основния закон философия на 

института. 

 

5. Степен на разработеност на проблема:  

Фигурата на президента като институт поражда силен научен интерес в 

юридическата наука. Принос в изследването на института, както в неговия генезис, така 

и в неговото развитие, имат нашите изявени учени конституционалисти Георги 

Близнашки, Стефан Стойчев, Емилия Друмева, Снежана Начева, Евгени Танчев, Борис 

Спасов, Пламен Киров, Нено Неновски, Янаки Стоилов, както и Димитър Ганев, Георги 

Карасимеонов, Георги Янков и др., които анализират институцията от политологична 

гледна точка.  

Поставянето на проблеми, свързани с президента като институт, не предполага 

незабавен и категоричен еднозначен отговор. Поради силно полемичния потенциал на 

темата авторът не очаква и споделено съгласие, което е характерно за чисто 

юридическия дискурс, ако бъде разгледана темата през него. С настоящото изследване 

се дават предложения за отговори на въпроси, които тепърва ще ескалират в 

българското общество - както като честота на задаването, така и като поляризация на 

възможните позиции (да има или да няма промяна, и ако има в какъв обем да са 

правомощията на президента). Отчетен е фактът, че при разглеждането на института на 

президента не е налице неформално приетият от историците минимален срок от 50 

години, който е необходим за безпристрастно разглеждане на проблема.  

С настоящото изследване авторът няма амбицията да покрие дефицита в 

концепциите и на научни прогнози за развитието на института на президента, а по-

скоро има за задача да провокира дискусия в научните среди по отношение на тази 

проблематика. Налице е богат документален материал, с който фигурата на държавен 
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глава е разгледана във времето от възстановяването на българската държава до 

настоящото конституционно решение. 

6.  Обем и структура на изложението 

Дисертационният труд е в обем 366 стандартни страници, в т.ч. основен текст -  

286 страници.  

В структурно отношение научният анализ е разпределени в увод, пет глави, 

заключение, приложение и библиография. Всяка от петте глави има раздели, 

подраздели с направени съответни изводи. Заключението представлява обобщение на 

целия дисертационен труд. Обобщава се цялата теоретична част, заедно с емпиричното 

изследване. 
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II. Съдържание на дисертационния труд 

Увод, в който се разглежда кратката история на съществуването на 

президентската институция, зараждането на институцията и представянето на 

основните моменти от дискусията за ролята и мястото на институцията 

ПЪРВА ГЛАВА: Институтът държавен глава. 

В първа глава на дисертационния труд се разглежда институтът държавен глава, 

неговите характеристики и разновидности. Отчита се, че институтът президент е 

сравнително нов вид законодателно решение на въпроса за държавния глава в 

българската държавно-правна традиция. Проследява се неговият произход, който е в 

Конституцията на Съединените американски щати от 1787 г. Основната му 

характеристика е, че той е изборен държавен глава. Избира се: а) пряко от народа 

(Франция, Австрия, Португалия, България и др.), б) непряко — от  колегии, електори 

(САЩ), или в) от парламента (Чехия и др.). Президентът се избира за определен срок — 

практиката варира от 3 до 7 години.
1
 Срокът на пълномощията на президента в САЩ е 

4 години. В други страни като България е 5 години — Португалия, Германия, Гърция, 

Турция и др., 7 години в Италия. 

Резултатите от задълбочени изследвания показват, че предпочитанието и 

удовлетвореността от демокрацията са най-високи там, където президентите имат 

умерени законодателни правомощия и са успешни и са най-ниски, когато президентите 

или доминират в разработването на политики, или са изправени пред блокиране. Може 

да се каже, че златната среда на президентската власт, насърчава нагласите на 

демокрацията.
2
 На базата на проучване, което обхваща повече от половин век, се прави 

изводът, че репутацията, престижът на президента са едни от основните му източници 

на сила. Обикновено резултатите от национално-представителни проучвания показват, 

че тези, които имат по-високо одобрение към президент, подкрепят и в по-голяма 

степен президентските правомощия. Следователно, популярните президенти могат да 

                                                 
1 Друмева, Емилия “Конституционно право”, Раздел XII. София, Анубис, 1995 г. 

2
 Singh,Shane P., Carlin,Ryan E. – Political Research Quarterly-Mar2015, Vol. 68 Issue 1, p 3-17 
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използват репутацията си, за да разширят обхвата на правомощията, с които разполага 

институцията на президента
3
.  

Президентът като институция е призван да изпълнява функциите на държавен 

глава. Съществуват различни законодателни решения за избора на президент. В някои 

държави има непряк избор от парламент или избирателна колегия (съставена от 

електори), но в повечето е налице пряк избор, основан на всеобщо избирателно право. 

На база на вменените му правомощия, президентът е институционалната фигура, която 

олицетворява преди всичко суверена (независим народ) и е съвременният демократичен 

прочит на фигурата на монарха като държавен глава, който управлява държавата. 

Разбира се, за разлика от монархията, това е мандатен, а не пожизнен орган на 

държавна власт, който не се наследява. Според различните законодателни решения 

президентът като държавен глава може да има само представителни функции или в 

различна степен правомощия в изпълнителната (в Русия и в законодателната) власт, а 

според обема им се прави делението на парламентарна, президентска или 

полупрезидентска република.   

Според начина на заемане на длъжността държавният глава е: наследствен или 

изборен. Наследственият държавен глава е монарх, а изборният — президент.
4
 

Монархът е институт с хилядолетно развитие, като по правило той заема поста си чрез 

наследяване. Разгледана е монархията като форма на управление и ролята на монарха, с 

акцент върху различните законодателни решения в конституционната монархия. Някои 

държави са запазили монархията като форма на държавно управление, но със силно 

стеснени, ограничени и преди всичко церемониални, отколкото реални правомощия на 

титулярите на монархическия институт. Законодателната власт се реализира от 

парламент. Това е в основата на определянето на тези държави като конституционни 

(парламентарни) монархии, а изпълнителната власт се осъществява от министерския 

съвет. Монархическата система е в контраст с парламентаризма, където се дава власт на 

събрания от свободни граждани още от Античността. Характерно за парламентарната 

монархия, като установена с конституция форма на държавно управление, е 

признаването на наследствен (по изключение избран) монарх за държавен глава.  

                                                 
3
 Public Opinion Toward Presidential Power-Reeves,Andrew, Rogowski,Jon C., Presidential Studies Quarterly 

Dec2015,Vol.45 Issue 4, p 742-759. 

4
  Пак там. 
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Подробно разгледана е и ролята на държавния глава в държави с републиканска 

форма на управление – с президентска и полупрезидентска република. Съществуват 

няколко модела на законодателни решения в държавите с републиканска форма на 

управление, които регламентират функциите и правомощията на държавния глава и 

които са познати като президентска и полупрезидентска република. Президентската 

форма на управление в своя класически вид е факт в САЩ. И според теорията на 

Монтескьо, президентът с правителството формира  “комплекс на изпълнителната 

власт”
5
. Президентската република исторически е първата форма на република, в която 

президентът е държавен глава. За разлика от много други опити, може да се каже, че 

единствено в САЩ възприетото решение, което доминира в републиканската форма на 

управление на САЩ, е успешно като модел
6
. Президентът е с важни правомощия в 

сферата на законодателната и съдебната власт. В рамките на самата изпълнителна власт 

той разполага с големи правомощия да управлява държавните дела и дейността на 

федералното правителство. Сред неговите правомощия са да издава постановления, 

наредби и изпълнителни заповеди (директиви), които имат силата на закон и са 

задължителни за федералните агенции, но не изискват одобрение от Конгреса. По 

време на война или при критични за страната обстоятелства Конгресът може да му 

гласува още по-големи правомощия, за да ръководи икономиката и да осигури 

отбраната на Съединените щати. За времето, в което съществува американската 

демокрация, може да се защити изводът, че “Президентът на САЩ е едновременно 

възвишен лидер с регалиите на властта и американец, който е и трябва да бъде 

отговорен  пред съображенията и мненията на избирателите, които гласуват за него”
7
. 

Това са част от причините институтът на президента в САЩ и правомощията, които 

той има да се наричат „американска републиканска монархия“
8
.  

                                                 
5
 Виж бел 12. 

6
 Викторович, Кудряшов Константин, Александровна, Санькова Алена, Concept/Koncept. Sept 2018, issue 

9, p 1-9,9 p - Президентская республика: историко-правовое исследование проблем и перспектив: “Много 

народи последваха пътя на  САЩ, но всъщност никоя друга страна не успя, опитите за установяване на 

такъв тип управление като цяло навсякъде завършват с установяването на някаква форма на диктатура и 

хипертрофирани пълномощия  на държавния глава”.    

7
 Krent, Harold J. New York: NYU Press. 2005. eBook-Presidential Powers 

8
 Бурума, Иън „Президентска хубост по американски“, 

http://kultura.bg/web/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82-
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Президентската институция в САЩ е силна, независима от парламента, в която 

титулярът е избран непряко от народа и е ръководител на изпълнителния орган на 

властта. За разлика от повечето законодателни решения днес в САЩ президентът е не 

само личност с церемониални, представителни функции в области, в които се 

представлява държавата, но разполага и с огромни правомощия в изпълнителната власт. 

Но “даже след двестагодишен опит…все още остава неясен пълният смисъл и значение 

на принципа на разделението на властите” и Конституцията “не обяснява, доколко 

стриктно и как трябва да се отделят една от друга законодателната, изпълнителната и 

съдебната власт.”
9
 Основното задължение на президента е да защитава Конституцията 

и да прилага законите, които са приети от Конгреса, въпреки че “Цялата 

конституционна история на САЩ е белязана от борбата за надмощие между 

законодателната и изпълнителната власт, при което най-често Конгресът се опитва да 

ограничи тенденцията към всевластие на оглавяваната от президента изпълнителна 

власт.”
10

  Въведеното през 50-те години на ХХ век ограничение на мандатите до два 

последователни за едно лице не дава възможност за установяване на квази монархия в 

републикански устроено общество – нещо повече, на всеки 4 години титулярът е 

възможно да бъде сменен
11

. 

Съпоставен с някои основни положения от решенията в Аржентина, като подобно 

на нормативната уредба в САЩ, президентът е едновременно титуляр на 

изпълнителната власт и ръководител на федералното правителство, а в качеството си на 

национален лидер е призван да изпълнява церемониални функции като израз на 

националното и държавното единство. В аржентинската конституция е предвидено, че 

декрети могат да се използват от изпълнителната власт само в случаи на „належаща 

необходимост”. Разбира се, не може да не се спомене парадоксалното законодателно 

решение, което е възприето, а именно, че президентът, който назначава Съвета на 

                                                                                                                                                         
%D0%BF%D0%BE-

%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0

%B8/. 

9
 Aranson P., Gellhorn E., and Robinson G. A Theory of Legislative Delegation.-Cornell Law Review,№1, р. 2 

10
 Сидерова, Емилия, “Президентът като неутрална власт”, Варна, Албатрос  2012 г., ISBN 978-954-751-

109-5, стр. 50 

11
 Източник- Кратко описание на Държавното устройство на Съединените щати, издание на 

Държавен департамент на САЩ, 1989 г, 2000 г. 



 13 

министрите, е този, който решава, кои са случаите, които могат да бъдат 

класифицирани като „належаща необходимост“. 

Емблематичен пример за тази форма на управление е Френската република. 

Характерно за това законодателно решение е извънпарламентарният способ за 

сформиране на правителство като орган на изпълнителната власт, без президентът да е 

титуляр на тази власт. А така също и правото по лична преценка и без наличието на 

определени обстоятелства да разпуска парламента като орган, реализиращ 

законодателната власт. Според действащата от края на 1958 година Конституция на 

Френската република
12

, подобно на записа в основния закон на САЩ, президентът се 

грижи за уважаването и спазването на Конституцията, като е гарант за националната 

независимост, териториалната цялост и спазването на договорите, по които Франция е 

страна. Важно е да се отбележи, че във Франция президентът е повече регулатор, 

отколкото управник
13

.  Съгласно установените му правомощия той има право да връща 

законите в парламента за ново разглеждане. Също така може да разпуска и 

Националната асамблея, както и да предизвика референдум. Същевременно обаче, 

съгласно чл. 16 от Конституцията, разполага с почти диктаторски правомощия при 

извънредни обстоятелства. Президентът на Франция се избира пряко от народа след 

конституционната реформа от 1962 г. Той не може да членува в политически партии.  

Разгледани са и случаи, като тези във Ваймарска Германия, Австрия и 

Португалия, в които правомощията на държавния глава надхвърлят регулаторната 

функция. В  Румъния и Полша президентът изпълнява четири основни функции. В 

Полша функциите, дефинирани от конституцията от 1997 година, са: президентът се 

избира чрез преки избори на всеки 5 г. и е 1) „върховен представител на републиката”, 

2) „гарант за приемствеността на държавната власт”, 3) „бди над спазването на 

Конституцията” и, 4) той е „гарант на суверенитета, сигурността и интегритета” на 

страната (член 126). В Румъния президентът е с мандат от 5 години и: 1) „представлява 

държавата”, 2) той е „гарант на националната независимост, на единството и целостта 

на страната”, 3) той „бди над спазването на Конституцията и над доброто 

                                                 
12

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-

octobre-1958-en-vigueur. 

13
 Дюверже, Морис “Полупрезидентският режим”, София, 1995, УИ “Св. Климент Охридски”, ISBN 

954-07-0524-X. 
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функциониране на публичните власти”, 4) той „изпълнява функцията на посредник 

между властите в държавата, държавата и обществото” (член 80). За изпълнението на 

тези функции са предвидени и съответните правомощия от Конституцията, замислени 

именно като инструмент за изпълнение на изброените мисии.  

Даден е пример с конституционната уредба в Руската федерация
14

 за силна 

президентска институция, която се причислява към полупрезидентските републики, 

след като институцията е учредена чрез референдум, който е проведен през 1991 

година.  

Може да се направи обобщение, че има две съществени предизвикателства пред 

президентските системи. В книгата си Хуан Линц посочва, че както президентът,
15

:  

1. който контролира изпълнителната власт и е пряко избран от народа (или от 

избирателната колегия, избрана за целта от народа), така и избраното законодателно 

тяло (еднокамарно или двукамарно) се радват на демократична легитимност. Това е 

система на “двойна демократична легитимност” и  

2. така също парламентът се избират за определен срок, като мандатът на 

президента не зависи от парламентарния, а оцеляването на законодателния орган не 

зависи от президента. Това води до явлението, което наричаме скованост на 

президентската система. Всъщност продължителността на президентския мандат се 

превръща в ключов фактор в сметките на всички политически субекти.  

Доколкото разгледаните до тук примери са на държави, които се числят към 

семейството на християнските народи, са посочени някои законодателни решения, 

които съществуват в държави, в които водеща религия е ислямът. От представения 

кратък преглед е видно, че разгледаните примери на държави, в които господства 

шериатът и е установена монархия, без оглед на това дали е абсолютна или 

конституционна, са направили опит за реформа на управлението след Първата война в 

Персийския залив.  

 

                                                 
14

 Конституция на Руската Федерация http://www.kremlin.ru/acts/constitution/. 

15
 Линц, Хуан “Президентска или парламентарна демокрация”, София, 2010 г. 
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ВТОРА ГЛАВА: Институтът на държавен глава в България. 

Втора глава на дисертацията разглежда института на държавен глава в 

историята на България, доколкото възникването, утвърждаването и развитието на 

института на президента в Република България е процес, който е със своята вътрешна 

динамика и сложност, имащи своите основания и в българската държавно-правна 

традиция.  Още в самото начало се подчертава, че дискусия за промяна на характера 

на републиката от парламентарна в някаква форма на президентска е нормална 

за едно демократично, все още прохождащо общество, в което тепърва се изграждат, 

не просто добри практики и стандарти, а съзнание и изискване у всеки негов член да 

изисква и подпомага подчинени на гражданското общество законодателна, 

изпълнителна и съдебна власт. Целта на законодателя със създаването на института 

президент не е била да създаде откъсната, функционираща сама за себе си и 

самодостатъчна институция, а чрез разписаните й правомощия, система от права и 

задължения, да въведе още един инструмент, чрез който ще се гарантира 

функционирането на конституционно закрепения демократичен правов ред. 

Следователно законодателното решение е продиктувано от съществуващия обществен 

консенсус президентът да не заема страна във възникнали казуси между властите, а 

като изразител на единството на нацията да бъде гарант за баланс между властите, 

тогава, когато между тях възникне напрежение - той да осъществява така наречения 

„активен арбитраж“
16

. 

Направени са няколко общи бележки относно това как е развита фигурата на 

държавен глава в Търновската конституция, която е създадена непосредствено след 

Руско-турската освободителна война 1877-1878 година, когато за държавен глава е 

предвиден княз, а след 1908 година и обявяването на независимостта на българската 

монархия, цар. Обърнато е много сериозно внимание върху фигурата на княза като 

държавен глава, като следва да се отчете, че от 22 глави, в които са разработени 

конституционните разпоредби, в 6 от тях, тоест в 1/3, са тези, които касаят пряко и 

непосредствено фигурата на княза като държавен глава. Също толкова важно е да се 

отчете, че от 167 члена на Търновската конституция в 51 от тях, отново 1/3, са 

разписани правата и задълженията на княза като държавен глава. 

                                                 
16

 Пак там 



 16 

 В процеса на налагане на нова власт и фактически нови по своя характер 

конституционни отношения, които следват след извършения държавен преврат на 9 

септември 1944 година, последният състав на Регентския съвет „не упражнява реално 

нито един от конституционните си прерогативи и не взема нито едно самостоятелно 

управленско решение“
17

 Все пак трябва да се подчертае, че в разглеждания период се 

случва една промяна, която може да се определи като значима трансформация в 

правомощията на държавния глава. След като на 2 юли 1946 година е приет Закон за 

ръководство и контрол на армията, по силата на който Министерският съвет не просто 

придобива компетенции при реализирането на дейността за управление на армията и 

нейния личен състав, но и „официално биват отменени произтичащите от чл. 11 на 

Търновската конституция изключителни права на монархическия институт в тази 

област.“
18

 

 По време на обявяването на резултатите от проведения референдум за формата 

на управление, по силата на приетия от XXVI Обикновено народно събрание Закон за 

допитване до народа за премахване на Монархията и провъзгласяване на Народна 

република и за свикване на Велико народно събрание действа председателски съвет в 

състав:  

 Васил Коларов – председател и четирима подпредседатели: Георги Трайков, 

Петър Попзлатев, Кирил Обретенов и Пенчо Костурков, съответно от  представените в 

това народно събрание партии - БРП (комунисти), БЗНС, Звено, РСДП (обединена) и 

Радикална партия
19

  

 По силата на закона държавен глава е Васил Коларов, който заема поста 

председател на републиката като председател на XXVI Обикновено народно събрание и 

в това си качество, заедно с министър-председателя Кимон Георгиев представя 

българската държава по време на Парижката мирна конференция, която се провежда от 

29 юли до 15 октомври 1946 г.  

                                                 
17

 Пак там 

18
 Пак там 

19
 Цураков, Ангел “Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България”,   

Книгоиздателска къща „Труд“, стр. 547, ISBN 954-528-790-X. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Специални:Източници_на_книги/954528790X
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 За председател на VI велико народно събрание е избран Васил Коларов, който 

заема поста до 8 декември 1947 година. Като държавен глава е значим приносът му за 

приемането на станалата известна като Димитровска конституция от 1947 година. Тя е 

приета на 4-ти, а влиза в сила от датата на публикуването й в Държавен вестник – 6 

декември 1947 година. Новият основен закон, който замества действалата до момента 

Търновска конституция, има за своя задача да уреди обществено-политическите и 

стопански отношения, държавното устройство и основните права и задължения на 

гражданите на Народна република България за периода 6 декември 1947 - 18 май 1971 

г.
20

  

      В правомощията на новата институция по съветски образец са вкарани функции, 

които съответстват на съществуващата до момента държавна традиция. Предложените 

текстове са обсъдени и гласувани на първо четене, за да съответстват на принципа на 

разделение на властите между държавния глава и Народното събрание. Със сигурност 

не може да се твърди, че новосъздаденият държавен орган изпълнява ролята и 

функциите на държавния глава, не само заради начина, по който се сформира, но и 

заради състава и правомощията, които има право да реализира. Отчетливо се 

отдалечава от съществуващата, както в онзи конкретен исторически момент, така и в 

момента, представа за държавния глава като институция, която има свое определено 

място и роля при осъществяването на държавната власт и управление.  

 В резултат на водени дискусии съществуващият Президиум на Народното 

събрание се преобразува в Държавен съвет като орган, който осъществява 

едновременно изпълнителната и законодателната власт. Предложението е разгледано и 

като отговор на дискусиите на Х конгрес, проведен 1966 година. На юлския пленум на 

ЦК на БКП през 1968 година е взето решение за създаването на Държавен съвет на НРБ, 

като част от отговорите на жизнено важни въпроси, които, според господстващата 

държавна доктрина, са засягащи целия народ, цялото общество. 

 Окончателно като правен институт Държавният съвет се утвърждава в приетата 

Конституция на страната, която ще остане с името си като Живковска, а като държавен 

                                                 
20

 Обн. ДВ. бр. 284 от 6 Декември 1947 г.,  

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/510540288/issue/346/konstitutsiya-na-

narodna-republika-balgariya-ot-1947-g.   
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глава ще се утвърди несменяемият до 10 ноември 1989 година председател на 

Държавния съвет Тодор Живков. 

 На пленум на ЦК на БКП, състоял се на 26 март 1971 година, е обсъден проект 

за нова конституция на НРБ.
21

 За да няма никакво колебание в ролята и мястото на 

новия орган на държавна власт в мотивите изрично е записано, че „Държавният съвет 

активно ще ръководи осъществяването на единната държавна власт между сесиите на 

Народното събрание.“
22

 Предвижда се като висш постоянно действащ държавен орган 

на Народното събрание, Държавният съвет да има законодателна инициатива, както и 

да бъде „подконтролен и подотчетен на Народното събрание“. Замисълът при 

създаването на Държавния съвет е да има централен държавен орган, който между 

сесиите „да ръководи координира и контролира дейността на целия държавен апарат“
23

      

 След приемането на Конституцията от 1971 година чрез всенародно гласуване - 

референдум - на 16 май 1971 година, може да се каже, че правомощията на 

новосформирания орган са както да организира и контролира изпълнението на 

основните задачи, произтичащи от законите и решенията на Народното събрание, така 

и да упражнява общо ръководство и контрол върху работата на Министерския съвет и 

на останалите държавни органи, да взима решения и осъществява изпълнителна и 

разпоредителна дейност по основни въпроси на държавното управление. Трябва да се 

отчете и обстоятелството, че след като в Конституцията се дава възможността на 

Държавния съвет да възлага на председателя си „осъществяването на някои от своите 

правомощия“, Държавният съвет практически заседава рядко. За изпълнение на 

функциите, които са му възложени с основния закон на страната, е образувано 

Оперативно бюро. Това е орган, който не е предвиден, нито в Конституцията, нито в 

друг закон на държавата. Така се дава възможност да се утвърди като самостоятелен 

властови център фигурата на Председател на Държавния съвет, в лицето на Генералния 

                                                 
21

 Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 26 март 1971 г., за: обсъждане на проект за нова 

конституция на НРБ; промяна на датата на откриването на X конгрес на БКП 

Приложение: брошура с Конституцията на НРБ и брошура – „Мотиви и обяснителни бележки към 

проекта за нова конституция на НРБ". 26 март 1971 г. 

http://politburo.archives.bg/2013-04-24-11-09-24/1970-1979/3267---------26--1971-- . 

22
 Пак там, стр. 15. 

23
 Пак там, стр. 16. 
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секретар на БКП Тодор Живков, който, освен вменените му представителни и 

организационни функции, които да обезпечават работата на Държавния съвет, се 

превръща в държавен глава на България.  

Създаването на фигурата на Председател/президент на република България е в 

резултат на политически преговори между управляващата комунистическа партия и 

структури, определящи себе си като опозиционни. С нея се дава отговор на 

съществуващата по това време потребност в българското общество за правилно 

разпределение на компетенциите между партийните и държавните органи. Желанието е 

било партийните компетенции да бъдат ограничени за сметка на разширяване правата 

на обществените организации в управлението на държавата (като изрично се прави 

бележката, че не попада в обхвата на настоящата научна работа, какво е фактическото 

организационно състояние на съществуващите в началото на демократичните промени 

обществени организации). Участниците в „Кръглата маса“ са постигнали консенсус да 

бъдат направени промени в глава V на действащата Конституция, които да имат за 

предмет отмяната на Държавен съвет на Народна република България, съответно на 

неговия статут като висш колективен орган на държавна власт. В същото време е 

дадена възможност на Народното събрание да определи статута на държавния глава – 

председател (президент) на републиката, който, съобразно условията да бъде избран от 

Народното събрание. Прави се сравнение с отменените текстове, от което веднага се 

вижда, че е налице не само редакционна промяна, а и като съдържание. С избирането 

на председател/президент се прекратяват пълномощията на избрания Държавен съвет. 

Вече не се говори за висш орган на държавна власт, който „съединява вземането на 

решения с тяхното изпълнение“, както и няма вменени на новата институционална 

фигура председател/президент на функции по осигуряване на „законодателната с 

изпълнителната дейност“.  

Държавният глава, освен осъществяване на необходимите реформи от парламент 

и изпълнителна власт, е гарант и за снемането на съществуващото социално 

напрежение в обществото, което търси пряка политическа и морална отговорност със 

средствата на парламентаризма. Тръгва към реално разделение на властите и търсене на 

съгласие по основните национални въпроси. Стига до установяването на 

конституционен модел, който взаимства най-новите тенденции в развитието на 

парламентарния режим в Европа.  
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ТРЕТА ГЛАВА 

Философия на правомощията на президента  

След началото на демократичните промени в България се извърши коренна 

промяна във функционирането на държавната власт. Сред промените, които се правят в 

пирамидата на държавна власт, е и въвеждането на института президент, която по 

същество изпълва с ново съдържание мястото на държавния глава в структурата на 

държавното устройство, като израз на волята на конституционния законодател „да се 

създаде една последователно демократична по своя характер държава, изградена върху 

принципите за народния суверенитет, политически плурализъм, разделение на властите, 

правова държава
24

 и независимост на съдебната власт“
25

  

Фигурата на президента като държавен глава е регламентирана в приетата от VII 

Велико народно събрание Конституция на 12 юли 1991 година, която в своята Глава IV 

разписва функциите и правомощията, които той осъществява. Обхватът на 

правомощията на президента, ролята и мястото на институцията са отражение на един 

ясно изразен ценностен консенсус за това какъв да бъде юридическият статус на 

президента в едно демократично обществото и държава. Въпреки това периодично се 

повдига въпросът за философията на съществуващото държавно устройство – дали за 

българското общество и държавна традиция е по-подходящо, след като има пряк избор, 

президентската институция да е с преобладаващо протоколно-символни 

характеристики или да бъде развита по някой от познатите до момента модели – силна 

президентска (какъвто е съществуващият модел в САЩ) или полупрезидентска 

република (по модел на възприетите във Франция, а в известна степен и в Русия 

конституционни решения). В литературата правилно се отчита, че “ ... при прекият 

избор на президента източникът на неговата власт и на властта на парламента е един и 

същ, което може да доведе до съперничество, а в някои случаи до противопоставянето 

                                                 
24

 Възприето е, че Кант е създател на философските основи на правовата държава като антипод на 

абсолютната монархия. Той разглежда този тип държава като гарант за неограничената свобода на 

индивида . Стойчев, Стефан Проф., “Конституционно право на Република България”. 

25
 Решение № 3 от 10 април 2003 г. постановено по конституционно дело № 22/2002 г.,Обн., ДВ, бр.36 от 

18 април 2003г.   http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/4bc826fe-aa52-4590-8c0e-3ab698cd272a. 
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им.”
26

 Всъщност още с труда на Русо “За обществения договор”
27

 се проявява “най-

радикалният израз на принципа на народния суверенитет в политическата и правната 

теория” и именно “идейните построения на Русо, значително смекчени в крайните си 

форми, залягат в основите на модерния републиканизъм” и се “настанява” 

неограниченият суверенитет на народа”
28

 

След като отговаря на призивите в България да се установи демократично 

управление, конституционният законодател успява да въведе и гаранции, включително 

и при възникване на ситуации, които съдържат в себе си потенциала да “изкушат” 

институцията президент чрез титуляра на този пост. Заложеният принцип при 

създаването, а и функционирането на институцията президент, е да бъде носител на 

неутрална власт, която има своето самостоятелно значение и влияние върху трите 

разделени власти, без сам президентът да бъде власт. Той не се идентифицира 

изключително, с която и да е от тези власти във вътрешнополитически план, но 

(аргумент от чл. 92, ал. 1, изречение второ), както посочва проф. Стефан Стойчев: 

“Чрез своята условно наречена “арбитражна власт” президентът се стреми да насочи в 

една посока усилията на държавните и политически структури за развитието и 

укрепването на държавността и гражданското общество”.
29

 От своя страна проф. 

Георги Близнашки е категоричен, че „неутралната власт” се намира „по средата”, но 

същевременно над останалите власти и приема нейното съществуване поради 

необходимостта от посредничество между разделените власти с цел да се поддържа 

конституционното равновесие.
30

 

Съществува ли “президентска власт” в Република България? 

Конституцията на Република България от 1991 година в своя чл. 8 изрично съдържа 

разпоредбата, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и 

съдебна, тоест никъде не се говори за президентска власт, каквато грешка се допуска, 

                                                 
26

 Киров, Пламен “Президентът в българския конституционен модел”, София, изд. “Сиби”, 2004 г, ISBN 

954-730-201-9, стр. 251 

27
 Русо, Ж.-Ж. За обществения договор, София, Издателство Лик 1996 

28
 Виж 122, стр. 33 

29
 Стойчев, Стефан проф, “Конституционно право на Република България”, пето издание, София 2007 г., 

ISBN 954-649-467-4, стр. 135 

30
 Близнашки, Георги Парламентарната система на управление в България, София, УИ "Св. Климент 

Охридски", 1996 
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все по-често от участници в политическия процес, включително и от титуляри на 

институцията. ”Неприемлива е трактовката, че президентът въглавява цялата държавна 

система, че стои на върха на държавната пирамида, че се възвисява над трите разделени 

власти”.
31

 На практика държавният глава взаимодейства с трите власти, без това да го 

поставя над тях. В противен случай президентът ще влезе в противоречие с принципа за 

разделение на властите, който е и основен конституционен принцип.  Това позволява на 

държавния глава да влиза в отношения като посредник, медиатор както между 

политическите сили, така и между тях и гражданското общество. 

Правомощия  

Президентът на републиката има точно определени от конституционния 

законодател правомощия, които са разписани в самостоятелна Глава IV от 

Конституцията чл. 92 - 104, както и например в чл. 129, ал. 2, чл. 150, ал. 1 от 

Конституцията. Тези негови конституционни правомощия пряко произтичат от 

основния закон и те не могат да бъдат ограничавани, освен чрез изменение на 

Конституцията. За да гарантира пълнота и реализация на философията за контрол 

върху всяка власт, законодателят е предвидил и втора група правомощия на президента, 

които произтичат не пряко от Конституцията, а са по силата на закона - могат да бъдат 

ограничавани или отнемани чрез нормативен акт по законодателна инициатива и след 

гласуване в Народното събрание, за разлика от тези президентски правомощия, които 

пряко произтичат от Конституцията.  

При реализиране на своите правомощия, може да се каже, че президентът на 

републиката влиза в няколко вида правоотношения от позицията на самостоятелна 

институция в системата на държавните органи. Поради факта, че неговите правомощия 

са посочени в основния закон на страната, той не принадлежи към нито една от трите 

власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, но взаимодейства с всяка от тях. 

“Пряката демократична легитимност на държавния глава не е основание за 

упражняване на чужди правомощия, принадлежащи на другите политически 

институции”
32

  

                                                 
31

 Близнашки, Георги Парламентарната система на управление в България, София, УИ "Св. Климент 

Охридски", 1996 

32
 Киров, Пламен “Президентът в българския конституционен модел”, София, изд. Сиби, 2014 г., ISBN 

954-7301 201-9 стр. 254 
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Държавният глава има право по време на своя мандат да отправя обръщения към 

народа и към Народното събрание, като чрез тях той изразява позиция като обединител 

на нацията. Той може да информира обществеността и Народното събрание по основни 

въпроси на осъществяването на държавната власт в кръга на своите правомощия. Тъй 

като Република България е парламентарна по своя характер, е логично на първо място 

да се проследят взаимоотношения, в които влиза държавният глава с Народното 

събрание при реализиране на своите правомощия. 

 Разгледани са правомощията на президентската институция в сферата на: 

- в законодателна власт 

- в изпълнителната власт 

- в съдебната власт 

 

Взаимоотношения 

Чрез предвидената независимост на институцията се дава реална възможност тя 

да взаимодейства с всяка от властите, а тесният характер и въведените ограничения са 

предвидени, за да се гарантира поддържането на конституционното равновесие и 

спазване на основния принцип за демократичност в едно общество – „власт власт 

възпира“. Разбира се, може да се помисли по искането за инициатива на президентската 

институция при свикване на референдум, но, според мен допитванията до народа 

следва да бъдат на база някакво законодателно ограничение за минимум подкрепа на 

формулиран въпрос, поне за да се положат усилия за избягването на екзотични въпроси 

или такива, които обслужват тясно-партиен интерес.  

Следва да се признае, че в процеса на възникване, развитие и утвърждаване на 

президентската институция тя отстоява чрез заемалите поста на държавен глава 

правото на президента, както да е морално-политически коректив, така и активен 

арбитър на политическия процес.  

Президентската институция е ключов фактор при защита на конституционния 

ред и при формирането на националните приоритети, но нито е замислена, нито може 

да действа като „паралелен център на власт“. Напротив, тя е предвидена като израз на 

баланс и консенсус в парламентарната република. Без да бъде церемониалмайстор, 

нито титуляр на изпълнителната власт, а само като носител на неутрална власт, която 
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има самостоятелно значение и влияние върху трите разделени власти, президентската 

институция “съзрява” с всеки един от мандатите на своите титуляри и 

предизвикателствата, пред които се изправят в своя мандат. Като извод от настоящото 

изследване, следва да се изведе приносът на президентската институция в 

демократизацията и функционирането на институциите, въпреки често пъти 

обоснованите критики относно тяхната предвидимост. Както показват изследвания на 

обществените нагласи, те водят и до криза на легитимността на представителната 

демокрация в този й вид.
33

  

Освен всичко посочено по-горе, президентът е възприеман от българското 

общество като гарант на чисто морални по своя характер ценности – справедливост, 

сигурност, солидарност, които са в основата на всеки един демократичен процес. Това е 

причината, още в началото на своето изложение, да възприема разбирането, че в 

българското общество стремежът към демократизация е по-скоро осъзнат, отколкото 

наложен отвън избор. Президентът осигурява във времето от своето възникване до днес 

защита, която прави необратим процеса на демократизация, както на институциите, а 

защо не и на обществото, с което, макар и да звучи смело, но с примери от всеки един 

мандат, може да се каже, че защитава и националните интереси на страната ни.  

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

Реализиране на заложената философия в президентската институция  

Приемането на новата Конституция налага провеждането и на предвидените в 

нея преки избори за президент и вицепрезидент. Президентът е с централно място в 

държавния протокол, като дори и символично е в центъра  на протокола и около него се 

разполагат останалите участващи официални и неофициални лица (справка Закон за 

държавния протокол, чл. 9, ал. 2, ал. 3, т. 1, ал. 5, ал. 7 и ал 8, чл. 10, дори 

кореспонденцията на президента е в обхвата на дипломатическия протокол като част от 

държавния). Президентската институция е действен арбитър при намирането на 

ключовото за стабилността на държавно управление състояние, а именно – баланс във 

взаимоотношенията между отделните държавни органи при осъществяване на единната 
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държавна власт. Следователно президентът е не само коректив, а често е и инициатор 

на считаните от нея за необходими реформи, с които да се гарантира необратимостта на 

поетата от българското общество посока на демократично развитие. Внимателен анализ 

на разписаните в основния закон правомощия, както за извършване на самостоятелни и 

необвързани с други институции действия, така и текстовете, които регламентират 

участието на президентската институция в законодателната, изпълнителната и 

съдебната власт, включително и при рекрутиране на състава на Конституционния съд, 

дават основание да се направи изводът, че съществуващата в момента конституционна 

рамка гарантира неутралността на президентската институция.  

Трайният ангажимент на президентската институция към развитието на 

гражданското общество може да се обясни с факта, че всеки един от заемалите поста, 

си дава сметка, че стабилните демократични институции сами по себе си са елемент на 

правовата държава и гаранция за правата на човека. Мисля, че тази приемственост сред 

титулярите на поста е едно от убедителните основания да се направи изводът, че 

демокрацията е жива, ефективна и справедлива благодарение на усилията през 

годините на президента за включването, приобщаването към процеса на 

демократизация на обществото и институциите на мнозинството граждани. 

Особено важна е ролята на президентската институция при нарушения от страна 

на органите на държавна власт, които засягат психологическата, най-интимната област 

на човек – правото на свободата на мисълта, на съвестта и на избор на вероизповедание 

и на религиозни или атеистични възгледи. Фигурата на президента в институционалния 

мир е тази, която със своите действия през годините, с каузите, които е подкрепила или 

инициирала, е гаранция за толерантност по отношение на религиозните възгледи и 

свобода на извършване на религиозни обреди както от страна на властта, така и между 

гражданите. . 

След направения анализ на президентската институция, може да се каже, че 

въпросът за президентските правомощия зависи изцяло от личността на президента. 

Защото “персоналното тъждество между личността и институцията държавен глава 

позволява на човек със силна харизма да упражнява голямо влияние върху обществото 

и да засилва ролята на институцията, която представлява.”
34

 Трябва да се отчете, че 

когато има криза, било между отделните власти, било в самото управление, 
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съществуването до момента на институцията показва, че тя е действен арбитър при 

намирането на ключовото за стабилността на държавно управление състояние, а 

именно – баланс във взаимоотношенията между отделните държавни органи при 

осъществяване на единната държавна власт. Чрез предвиденото в основния закон право 

на президентската институция да прави обръщения към Народното събрание се 

гарантира възможността президентът да дава своето лично мнение, включително и да 

отправя мнения и препоръки към изпълнителната власт и парламентарното мнозинство. 

Когато счита, че са нарушени принципите на правовата държава, той може да сезира 

Конституционния съд, който да постанови решение при възникнал конфликт между 

президентската институция и Народното събрание по повод на отделни текстове или на 

цялостно законодателно решение.  

Даденото право на президента да налага вето следва да се разглежда като много 

силна възможност за контрол, дори може да се използва терминът и 

„предварителен“ относно конституционосъобразността на приеманите закони, като 

възможността е дадена не за изява на егото, на който и да е заемащ позицията на 

държавен глава, а с оглед на разбирането на конституционния законодател, че след като 

президентът олицетворява единството на нацията, то следва той да има възможността 

да изисква при законодателна инициатива да бъдат съобразени всички гледни точки и 

позиции в нормативно урежданата материя. С даденото му право да налага вето 

(гарантирано му от основния закон) президентът е както коректив на политически 

едностранчиви, прибързани и необосновани решения, така и гарант за правен 

стабилитет в сферата на законодателството и изпълнителната власт. 

В заключение, но не на последно място, следва да се обърне внимание и на едно 

изначално заложено напрежение в президентската институция – пряк избор на 

титулярите начело на президентската институция и ограничени по обем и обхват 

пълномощия, които има президентската институция. Ясно искам да подчертая 

президентската институция, а не налаганото в последния мандат от президента 

Плевнелиев като термин „президентство“. Това е термин, който не присъства в 

основния закон и употребата му следва да се ограничи само до администрацията на 

институцията, а не да става синоним или нарицателно за президента и вицепрезидента 

на страната ни.  

С оглед на периодично поставяне на въпроса за промяна на заложените в 

Конституцията ни правомощия на президентската институция, считам за правилно да 
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се отбележи, че президентската институция „расте“ с политическата култура, както на 

политическите субекти, така и с политическата култура на гражданите.  

Основният извод от анализа на възникване, развитие и утвърждаване на 

президентската институция е,че тя отстоява чрез заемалите поста на държавен глава 

правото на президента, както да е морално-политически коректив,  така и активен 

арбитър на политическия процес. Перспективата пред президентската институция е да 

продължи да бъде ключов фактор при защита на конституционния ред и при 

формирането на националните приоритети. Ясно трябва да се каже, че на база на 

направения анализ президентската институция нито е замислена, нито може да действа 

като „паралелен център на власт“, но в зависимост от личността на титуляра начело на 

институцията, може да бъде източник на алтернативни управленски решения. Нещо 

повече, президентската институция е създадена и призвана да търси баланс и консенсус 

в парламентарната република, без да бъде церемониалмайстор, нито титуляр на 

изпълнителната власт, а носител на неутрална власт, която има самостоятелно значение 

и влияние върху трите разделени власти.  

 

 

ПЕТА ГЛАВА 

Перспективи пред президентската институция  

Периодично се дават предложения за промени в Конституцията, които да променят 

конституционно установените баланси между институциите, включително ролята и 

мястото на институцията на президента. Сред представените идеи е отмяната на 

Великото народно събрание, промяната на парламента от еднокамарен в двукамарен, в 

който долната камара да е в състав от 120 парламентаристи с мандат 4 години и 62 

члена в горната камара с мандат от 5 години
35

. Сред идеите, които се предлагат е 

възможността за непряк избор на държавния глава
36

, заедно с главния прокурор с 2/3 

мнозинство. Сред основните мотиви, които се изтъкват е напрежението, което е 
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заложено в сега действащата Конституция с въведения пряк избор на президента и 

правомощията, които има институцията.  

Други предлагат не просто промени, а нов текст на основния закон, който да 

преуреди обществените отношения и да въведе нови баланси в институционалната 

рамка на държавата. Според тези предложения се въвежда пряк избор на титуляра на 

институцията на президента, който получава пълномощия за вътрешната и външната 

сигурност на страната. Логиката на носителите на тези предложения
37

 е в посочените 

области от изпълнителната власт пряко осъществяващ ръководство и надзор да бъде 

президентът като легитимността на неговата власт произтича от прекия избор. 

Аргументът, който привеждат е, че след като обществото има изисквания към 

кандидатите в конкретни области от изпълнителната власт, то избирателите ще 

предпочетат кандидата с отговарящ на техните очаквания профил. 

В тези дискусии се развива и тезата
38

, че е необходимо на държавния глава да се 

делегират по-големи правомощия по отношение на отделните власти, а други дори са 

по-крайни, като настояват за промяна на формата на управление от парламентарна в 

някакъв вид президентска република
39

.  

Без амбицията да оценявам и обобщавам дискусията, сред предложенията, които се 

появяват, мога да откроя тези за двукамарна парламентарна република, за 

президентската република при запазване на парламента като еднокамарен орган на 

управление, както и за съчетаване на двете концепции по подобие на решението, което 

е възприето в Чехия, а трети стигат до крайност, като констатират, че напрежението 

между президент и изпълнителна власт е проявна форма на два модела на управление, 

като “от двата модела единият е излишен” .   

Доколкото в настоящата глава на дисертационния ми труд няма задача да се 

направи оценка на предложенията и как те биха повлияли на института на президента, е 

направен преглед на съществуващите законодателни решения във водещи държави на 
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база вида избор на титуляра, тоест дали постът се заема чрез провеждането на непряк 

или пряк избор от народа, както и адекватността и приложимостта на едно или друго 

решение през призмата на установената държавно-правна традиция в Република 

България.  

1. Запазване на пряк избор или въвеждане на непряк избор от парламента  

2. Преминаване към президентски тип управление  

3. Възприемане на полупрезидентски тип управление  

4. Премахване на института  

Темата за философията на института на президента е с висок полемичен заряд, не 

само защото този институт е най-млад в българската държавно-правна традиция. 

Разпространеното неразбиране сред българското общество, а и от страна на отделни 

политически лидери относно тази философия е в основата на призивите за промяна, 

които могат да се обособят в няколко групи, без претенция за изчерпателност: 

- системата, чрез която се провежда избор на президента,  

- промени в Конституцията относно конституционно установените баланси между 

институциите, включително ролята и мястото на институцията на президента.  

- правомощията на президента  

- отмяна на института Велико народно събрание,  

- преобразуване на парламента от еднокамарен в двукамарен 

Сред възможните причини за това неразбиране е подчертаното вече на няколко 

пъти заложено от конституционния законодател напрежение в действащата 

Конституция, която повелява провеждането на пряк избор на президент, а съдържа в 

същото време строго лимитирани правомощия, които има той като държавен глава.  

С началото на прехода към демокрация конституционният законодател трябва да 

даде адекватен на историческите реалности и потребности на българското общество 

отговор на въпроса, как основните функции, права и компетенции на държавни органи 

на управление могат да отговорят на желаните от обществото промени. 

Предизвикателството засяга не само материята, която урежда разделяне на 
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законодателната и изпълнителната власт, а и съществуващия до момента като висш 

орган на държавна власт Държавен съвет.  

Възприетото от конституционния законодател решение държавният глава да бъде 

избиран в пряк избор едноличен, а не колективен орган, който се избира от Народното 

събрание, е съвременно и отговаря на потребностите в обществото. Чрез 

президентската институция е даден отговор на политическата воля на народа като 

суверен, а с упражняване на заложените правомощия и отношения в основния закон тя 

олицетворява единството на нацията.  

Институтът се ползва през годините с много висок морален авторитет, който 

титулярите използват, за да реализира Република България своите стратегически 

приоритети, дори да се наложи да влязат в конфронтация (тиха или открита) с 

изпълнителната власт. В резултат процесът по хармонизация на българското с 

европейското законодателство се налага и става необратим. Нещо повече, президентът 

без оглед на титулярите начело на института подкрепя дори нееднозначно приемани в 

българското общество промени в Конституцията, за да се отговори на всички 

изисквания на Европейския съюз и да приключи процесът по реципиране на 

европейското в националното право. 

В дисертацията се доказва, че възприетото от конституционния законодател 

решение институтът на президента да бъде висш едноличен държавен орган, който 

черпи своя правен статус и правомощия в законодателната, изпълнителната и съдебната 

власт пряко от Конституцията, като олицетворява единството на нацията и 

достойнството на държавата е удачно и отговаря по социално-политическите 

реалности в Република България. 

Президентът е интегративен и стабилизиращ фактор в обществото и държавата, 

както посочва проф. Стойчев в книгата си “Конституционно право на Република 

България”. Президентът се стреми към постигане на “единодействие между 

политическите сили за защита на националните интереси, за развитието на 

демократичните процеси”, а “чрез конституционни и политически средства той 

съдейства за ефективното взаимодействие между държавните органи и стимулира 

тяхната дейност за постигане на основните национални цели”. Искам да направя 

уточнението, че президентът се стреми не към единомислие, а към единодействие. 
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Президентът има достатъчни правомощия и точната позиция на 

институционален балансьор с предвидените в основния закон правомощия в 

законодателната, изпълнителната и съдебната власт, които са израз на философията, 

заложена в института - да олицетворява единството на нацията и достойнството на 

държавата. В процеса на възникване, развитие и утвърждаване на президента като 

конституционно-правен институт в Република България е, че той трайно се утвърждава 

чрез заемалите поста на държавен глава, може да се направи обосновано 

предположение, че титулярите начело на институцията ще продължат да отстояват 

правото на президента да е морално-политически коректив, а също така и активен 

арбитър на политическия процес.  

 

Заключение 

От самото начало на институционалното закрепване на президентската институция 

в българската държавно правна традиция темата за проблемите и перспективите пред 

нея придобива все по-голяма актуалност. Институцията е  носител на неутрална власт, а 

от държавния глава се очаква да бъде с балансираща роля сред институциите, за да 

изпълнява пълноценно възложената му балансираща роля както сред институциите, 

така и сред основните политически субекти в политическия живот на страната. 

Разработеният дисертационен труд е иновативно изследване по отношение 

философията на института президент.  

В първа глава са анализирани конституционните разпоредби на института на 

държавния глава в държави с различни нормативни и решения. С оглед на възприетите 

решения за института на държавния глава, най-общо казано това са монархия и 

президент. От това, каква е историческата традиция за ролята и мястото на монарха, 

могат да се изведат като цяло три различни типа на управление - абсолютна, 

конституционна и дуална монархия. Отново с оглед на наложените традиции и обичаи, 

могат да се разделят на няколко основни типа и в републиканската форма на 

управление, при която е създаден институтът на президента - президентска и 

полупрезидентска  власт. Различните конституционни решения са свързани с различни 

исторически и правни традиции за всяка една от държавите, затова не може да се 

направи извод, че е налице единствен, абсолютно правилен и рационален модел на 

уредба.  



 32 

Във втора глава се проследява и анализира българската традиция на 

конституционна уредба на статута на държавния глава изградена по времето на 

съществуването на Третата българската държава. Според мен в хронологичен преглед 

на възприетите във всеки един исторически момент решения, може да се направи извод, 

че е налице стремеж у законодателя да отговори най-пълно на очакванията на 

българските граждани за фигурата на държавния глава в конкретния исторически 

период, дори това да налага да се променя на няколко пъти заложената философия във 

фигурата на държавен глава (от едноличен в колективен и обратно). 

Оттук в Трета глава се прави анализ на съвременната конституционна уредба на 

президентската институция, както и преглед на мястото ѝ в сравнение с характерните 

конституционно-правни решения в други страни. Разкрита е философията на 

президентската институция и правомощията, с които тя разполага по силата на 

основния закон, за да има ефективен институционален инструментариум за защита и 

реализиране на върховните за обществото и държавата демократични ценности. Даден 

е отговор на въпроса, дали съществува “президентска власт” в Република България в 

контекста на така наречената “неутрална власт”, която има президентската институция; 

какви правомощия има институцията в законодателната, изпълнителната и съдебната 

власт. Разгледаните подробно взаимоотношения разкриват възможността на 

президентската институция да взаимодейства с всяка една от властите в изпълнение на 

своите правомощия. От направеното сравнение с други законодателни решения, 

включително и с водещи в своето демократично развитие и традиции държави като 

САЩ, може да се направи извод, че възприетото в Република България решение е по-

балансирано в сравнителен аспект и гарантира реалното разделение на властите.  

В четвърта глава от настоящата дисертационна работа се разкрива, доколко 

конституционно заложената философия на властта се въплъщава реално в практиката 

на президентската институция – възгледите и действията на различните титуляри на 

института. Институцията “расте”, а всеки титуляр начело я утвърждава, както чрез 

външнополитическата си активност, така и чрез полаганите вътрешнополитическите 

усилия. Като етапи, които съпътстват “съзряването” на президентската институция, 

могат да се посочат колебанията, дали тя е коректив на управлението или е ментор на 

властта.  
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В пета глава се обсъждат различни предложения за реформиране на президентската 

институция, които периодично се появяват в българското общество. За да се разбере 

доколко основателни са те, се прави фокусирано, релевантно сравнение между 

българското конституционно решение и българската практика с други конституционни 

решения и практики от една страна, както и между самите възможни решения. На база 

на проведеното сравнение, стигам до следния най-общ извод, който е и теза на 

дисертацията. Президентската институция има достатъчни правомощия. Като заема 

позиция на институционален балансьор с предвидените в основния закон правомощия в 

законодателната, изпълнителната и съдебната власт, тя трайно се утвърждава чрез 

заемалите поста на държавен глава. Може да се направи обосновано предположение, че 

титулярите начело на институцията ще продължат да отстояват правото на президента 

да е морално-политически коректив, а също така и активен арбитър на политическия 

процес.  

Като принос на настоящата работа, може да се посочи направеният цялостен и 

задълбочен философски преглед на института - както действията на титулярите, и 

не на последно място - върху философията, заложена в и на периодично правените 

предложения за развитие на института, включително и за преосмисляне на 

съществуването му.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТГОВОРИ НАТИТУЛЯРИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ 

НА ПОСТАВЕНИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ВЪПРОСИ  

 

Интервю с д-р  Желю Желев, 1998 г., автор Ани Димитрова  

В приложеното авторско интервю на докторанта президентът Желю Желев дава 

отговор на въпроса, какво не успяха да направят политиците за прехода към датата на 

даване на интервюто. Той отчита, че не са направени три основни икономически 

реформи – бързото връщане на земята, приватизацията и реституцията. Той прави 

оценка, че преходът се е провалил ката отчита, че липсва приемственост, особено във 

външната политика. Взема отношение и по проблемите в комуникацията си с 

издигналата го формация, като настоява за почтеност и коректност спрямо 

избирателите.  
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Според президента Желев обществото ни е избрало погрешната форма на 

държавно управление, което отчита като политическа причина за провала на прехода. 

Д-р Желев е категоричен, че на България е необходима конституция, според която 

страната да има президентско управление, т. е. полупрезидентски режим от френския 

тип, президентска република, с министър-председател, но президентът, държавният 

глава има широки правомощия, включително и за контрол върху цялата изпълнителна 

власт. 

 

Интервю с Петър Стоянов, 6 февруари 2020 г., автор Ани Димитрова 

В интервюто с въпроси на докторанта по темата на дисертацията президентът 

Петър Стоянов дава оценка, че реализираната от него политика е основана на кауза. 

Той оценява дейността си като президент, който спомага за формирането на ясна 

стратегическа цел на България. Петър Стоянов споделя и действията си начело на 

институцията при реализиране на външно-политическите приоритети на България и 

отрича формата на управление на държавата като причина за неуспеха на прехода. 

Стоянов споделя тезата, че правомощията на президента до голяма степен се 

изпълват от личността, която е начело на президентската институция. Той внася и 

уточнения относно същността на президентската институция, като прави разлика 

между администрацията и титуляра. Той споделя и част от казусите, които се налага да 

реши начело на президентската институция и рамките на дадените му правомощия, 

включително в комуникацията му с премиера Иван Костов.   

 

Интервю с Георги Първанов, 17 декември 2019 г., автор Ани Димитрова.  

В интервюто си президентът Георги Първанов споделя приноса си към 

изпълването със съдържание на правомощията на президентската институция. Той дава 

своя поглед за успешната формула в и на управление. В интервюто си с въпроси от 

докторанта той споделя и за личните си срещи в международните формати, докато е 

начело на президентската институция, включително положените от него усилия за 

реализиране на идеята си за икономизиране на външната политика. Дава отговор и на 

въпроса за мястото на референдумите в българския политически процес, включително 

дава мнение да се увеличат правомощията на президента в сферата на свикване и 

провеждане на национални референдуми.  
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Президентът Първанов прави равносметка и на използвания от него 32 пъти в 

рамките на двата му мандата инструмент на налагане на отлагателно вето като 

регулатор и коректив на част от политическите процеси. Той също дава отговор на 

въпроса за взаимоотношенията си с изпълнителната власт. Нещо повече, Георги 

Първанов дава препоръка и отговор на въпроса, какво следва да направи президентът, 

докато е начело на институцията и неговите вътрешно политически активности. В 

заключение президентът Първанов дава мнение и за повода, по който обществото ни да 

се обедини около национален идеал.  

 

Интервю с Росен Плевнелиев, 5 декември 2019 г, автор Ани Димитрова 

В интервюто си по въпроси на докторанта по темата на дисертационния труд 

президентът Росен Плевнелиев дава отговор на въпроса, кои са неговите приоритети 

начело на институцията. Той коментира и иманентно присъщото напрежение, породено 

от законодателното решение за пряк избор и ограничени по обем и време правомощия. 

За разлика от своите предшественици той категорично заема позиция и по отношение 

премахването на вицепрезидента от институционалната рамка, в която е поместена 

президентската институция. Росен Плевнелиев обвързва реализирането на съдебна 

реформа с икономическия растеж.  

Президентът Плевнелиев коментира и кризите, пред които е изправена 

президентската институция в рамките на неговия мандат. Той е единствен, който 

съставя в рамките на един мандат два служебни кабинета и в ситуация да състави и 

трети, но отказва. Въпреки този факт, Росен Плевнелиев е на мнение, че няма нужда от 

разширяване на правомощията на институцията и преминаването от парламентарна в 

президентска република като форма на управление. 
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ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Дисертационният труд представлява цялостно изследване на философията на 

института президент в българската държавно-правна традиция, като се изхожда от 

общите концепции за философията на властта . 

2. Осъществен е сравнителен анализ, съпоставка на уредба на статуса на държавния 

глава в съвременния свят с правомощията на президента според  Конституцията на 

Република България. 

3. Направен е цялостен преглед в исторически план на развитието на института 

държавен глава от създаването на Третата Българска държава до наши дни, като са 

използвани множество архивни единици, включително е направен анализ на решения 

на Конституционния съд, както и литература, които дават възможност за вникване в 

заложената философия на вече възприети позитивни нормативни решения. 

4. Дава се отговор на въпроса, до каква степен упражняването на конституционните 

правомощия на президента като най-нова институция в правно-политическата ни 

система съответства на заложената от конституционния законодател философия на този 

институт. Посочени са отклоненията, разминаванията между правен статус и 

действителна практика, а също причините и последствията за развитието на страната. 

5. Въз основа на анализа на различните конституционни модели, на българската 

правно-политическа традиция и на политическата практика от последните три 

десетилетия, се прави анализ на съвременни концепции за ревизия на президентския 

статут и се дава критична оценка на тези концепции. 

6.Очертана е балансиращата роля на президентската институция сред трите власти и с 

основните политически субекти в политическия живот на страната и анализ на 

причините, които водят до неразбирането на философията, която е заложена при 

създаването на президентската институция. 

7.За първи път е направен преглед на решенията, които са залегнали в държавно-

правната рамка на Третата българска държава както за едноличен, така и за колективен 

орган, който изпълнява функциите на държавен глава. 
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8.Очертана е философията на правомощията, и е представена философията за бъдещото 

кодифициране на материята, уреждаща президентската институция в отделен закон, ако 

за това се появи законодателна инициатива. 

С настоящото изследване авторът няма амбицията да покрие дефицита на научни 

прогнози за развитието на института на президента, а по-скоро има за задача да 

провокира дискусия в научните среди по отношение на тази проблематика.  
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

АНИ ДИМИТРОВА, Президентът - гарант за необратимост на процеса на 

демократизация на българското общество, “Философски алтернативи”, 4/2019 , с. 50 -75 

 

АНИ ДИМИТРОВА, Флуктуации на доверието в президентската институция в 

мандатите до 2017 г.,  “Философски алтернативи”, 5/2019 , с. 68-101, 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 

на 

дисертационния труд 

ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  1992 - 2017 г.  

(проблеми и перспективи) 

за придобиване на научната степен доктор  в професионално направление 2.3. 

Философия -  Философия на политиката 

 

Подписаната Ани Димитрова Димитрова, докторант на самостоятелна 

подготовка в секция “Социални теории, стратегии и прогнози” към Институт по 

философия и социология, БАН, Декларирам, че дисертационният труд 

„ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  1992 - 2017 г.  

(проблеми и перспективи)”е авторски. При неговото разработване не са използвани в 

нарушение на авторските права чужди публикации и разработки без съответното 

позоваване и цитиране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


