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STATE POWER AS A CONSTITUTIVE ELEMENT OF THE STATE 

Abstract: From the perspective of the law theory the power is one of the connecting elements of the state. That is why there 
are many studies that analyse this concept. It is impossible in an article to cover all aspects and to consider all the theories 
about the nature of the state power. Therefore, in the following lines I will clear only the basic, fundamental principles 
relating to the state power. 
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т гледна точка на публичноправната теория властта е един от основните 
свързващи елементи на държава. Ето защо много са изследванията, които са 
посветени на изучаването на това понятие. Невъзможно е в една статия да се 

обхванат всички аспекти и да се разгледат всички теории за същността на държавната власт. 
Поради това в следващите редове ще изясня само основните, принципни положения, свързани с 
държавната власт. 

Държавна власт: 
Най-общо „властта е сила, която има за обект човешката воля, т.е. въздейства върху 

поведението на попадащите в нейния кръг лица“ [1, с. 77]. Следователно властта е сила. Когато 
говорим за държавна власт обаче не може да отъждествяваме властта със силата. В този случай 
силата е не синоним на властта, а нейна същностна характеристика. Силата при държавната 
власт се появява под формата на държавна принуда. Посредством силата (разбирана като 
принуда) се реализира държавната власт. Така в крайна сметка силата, т.е. държавната принуда, 
се явява средство за реализиране на държавната власт. 

Основните характеристики на държавната власт са няколко и по тях тя се отличава както 
от властта по принцип, така и от другите видове власти. 
 държавната власт е първична. Тя възниква и съществува едновременно с държавата; 
 тя има принудителен характер - държавните органи могат да използват държавна принуда, 

да принуждават. Специфичното в случая е, че тази принуда е гарантирана от правото; 
 държавната власт е върховна - всички други власти са й подчинени. В една държава може 

да има само една държавна власт. Наличието на втора такава е белег, че „тази общност не 
е пълноценна държава - напр. щати, кантони…“ [1, с. 78]; 

 държавната власт е единна и неделима. Поради това тя може да има само един титуляр; 
 проф. Стефан Стойчев казва, че „държавната власт се основава на принудата, авторитета 

и влиянието“ [2, с. 148]; 
 той определя държавната власт още като политическа. Това обаче не означава, че 

държавната власт се отъждествява с политическата. В действителност държавната власт е 
само част от политическата. Последната включва още о властта на политическите 
организации; 

 държавната власт е всеобхватна и суверенна (неограничена). 

О 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

http://www.sociobrains.com/
http://www.sociobrains.com/


ISSUE 30, FEBRUARY 2017 
 

STATE POWER AS A CONSTITUTIVE ELEMENT OF THE STATE SILVIYA SALTIROVA-RADKOVA 139-142 
 

Още в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България е предвидено, че източникът 
на държавната власт в нашата държава – това е народът. Предвидени са и начините за нейното 
осъществяване: 
 непосредствено от народа чрез формите на пряката демокрация - т.нар. пряко 

осъществяване на държавната власт, и 
 чрез представителните органи, предвидени в Конституцията - т.нар. представително 

осъществяване на държавната власт. 
Конституцията не използва термина „представителни органи“, но това не означава, че 

такива не съществуват. Това са именно тези органи, които са получили своите правомощия 
посредством пряко изразената воля на източника и носителя на държавата - народа. 

В основата на представителното осъществяване на държавната власт стои изборът, 
разбиран като „акт на формиране на политическо представителство“ и „израз на народния 
суверенитет“ [2, с. 152]. Народът, като единствен носител на народния суверенитет, делегира 
(отстъпва) властническите си пълномощия на определени лица. Тези лица са упълномощени да 
представляват народа в държавните органи. 

Различни са мненията относно значението на представителните органи. Важно е обаче да 
отбележим, че осъществяването на държавната власт единствено от представителни органи е 
невъзможно в една съвременна демократична, правова държава така, както е невъзможно 
осъществяването на държавната власт единствено чрез народовластие. В тази връзка трябва да 
имаме предвид, че в една демократична правова държава, която зачита принципа на народния 
суверенитет, трябва да се търси оптималното съотношение между прякото и представителното 
осъществяване на държавната власт. 

 
Суверенитет 
Непосредствено свързано с понятието за държавна власт е и понятието „суверенитет“. 
Терминът „суверенитет“ произхожда от старофренски и означава „върховен, независим, 

упражняващ висша държавна власт“. Като понятие за първи път суверенитетът е въведен от 
Жан Боден (1530 - 1596) - френски юрист и философ [1, с. 79], основоположник на теорията за 
суверенитета. Според него суверенитетът в държавата принадлежи на този, който твори 
законите, т.е. монарха или парламента. 

Проф. Стойчев определя суверенитета като „независимост и върховенство на социалните 
общности, обособени в нация и в народ, и на неговата държавна организация“ [2, с. 103]. 

В Средновековието се е приемало, че носителят на суверенитета е монархът. Едва по-
късно суверенитетът започва да се определя като „върховенство и неограниченост на 
публичната власт“ [2, с. 103]. 

Народен суверенитет 
Най-пълна и цялостна концепция за народния суверенитет създава Жан-Жак Русо (1712 - 

1778), въпреки че тази идея може да се открие още при Тома Аквински (1225 - 1274) и Джон 
Лок (1632 - 1704). 

Русо обосновава теорията за народния суверенитет в трактата си „Общественият 
договор“ през 1763 г.. Според него източникът на всички власти в държавата е народът. Русо 
обаче счита, че суверенитетът се разделя между гражданите, но може да бъде осъществен само 
общо от всички. Съвременните конституционалисти не споделят това виждане. Те приемат, че 
суверенитетът е не на отделния гражданин, на отделния индивид, а принадлежи на общността 
като цяло. Така се обосновава и идеята, че върховенството в държавата принадлежи на народа, 
който е независим. 

Русо определя суверенитета като непрехвърлим. Това негово качество не се променя дори 
от идеята за представително осъществяване на властта. Представителният орган не упражнява 
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делегирания от народа суверенитет, а е просто изразител на народния суверенитет. Народът е 
източникът на суверенитета, от народа произтича властта и поради тази причина народът може 
сам да осъществява властта. 

Първата конституция, която закрепя легално принципа за народния суверенитет, е 
Конституцията на САЩ от 1789 г. В Европа първата такава конституция е тази на Първата 
френска република от 1793 г. В действителност конституцията на Първата френска република е 
тази, която за първи път определя, че суверенитетът принадлежи на народа като цяло, на 
общността и властта не може да се осъществява само от част от гражданите. 

Принципът за народния суверенитет е получил законова уредба в почти всички 
демократични конституции. В съвременните икономически и политически условия все по-
често се излагат убедителни аргументи против него. Някои теоретици го приемат за 
„доктринална фикция“ [2, с. 104].  

В съвременната конституционноправна теория се появяват и понятията „държавен 
суверенитет“ и „национален суверенитет“. Трябва да се има предвид обаче, че те не заместват 
народния суверенитет, а съществуват редом с него. Народният, държавният и националният 
суверенитет се разглеждат като различни проявления на единното понятие за суверенитет, те са 
неизменно свързани помежду си. Не може да съществува държавен суверенитет без да има 
народен и национален суверенитет. 

Национален суверенитет 
Теорията за националния суверенитет е основа за развитието на принципа на пряката 

демокрация. Според този принцип държавната власт произтича от нацията, но тъй като е 
невъзможно тя сама да осъществява тази власт, то нейното упражняване е предоставено на 
„избрани политически представители“ [2, с. 107]. 

За първи път идеята за националния суверенитет е провъзгласена в Декларацията за 
правата на човека и гражданина от 1789 г. В чл. 3 от Декларацията се посочва, че „основата на 
суверенитета, на властта е само нацията“ [2, с. 107]. Въз основа на принципите на националния 
суверенитет нацията сама може да определя формите на държавно управление и държавно 
устройство. 

Държавен суверенитет 
Държавният суверенитет се разглежда като „независимост на държавата и държавната 

власт от други държави и държавни власти“ [2, с. 105]. Това разбиране се свързва с идеите за 
осигуряване на териториалната цялост и националната сигурност на държавата. 

Доскоро в теорията се приемаше, че държавният суверенитет не може да бъде 
ограничаван и пренебрегван. В съвременните обществени условия обаче това разбиране 
основателно се подлага на съмнение. Така например, развива се тезата, че с цел защита на 
правата и свободите на гражданите, е допустимо държавният суверенитет да бъде ограничен, а 
в някои случаи - дори напълно пренебрегнат. Имайки предвид същността на суверенитета и по-
специално на държавния суверенитет, тази теза се подлага на сериозна критика. Проф. Стойчев 
споделя, че „когато някой има претенции да осъществи „международна защита“ на правата и 
свободите, включително и със сила, тогава това е само претекст за намеса във вътрешните 
работи на суверенни държави. Великите сили и международните военно-политически 
организации са длъжни да зачитат суверенитета на малките държави и да им съдействат за 
създаване на условия, които гарантират правата и свободите. Никоя външна сила не трябва да 
определя приоритетите на която и да е държава“ [2, с. 105]. 

Следва да се има предвид, че в съвременните условия принципът за суверенитета има 
сравнително относителен характер. Именно в този дух е и постановеното от Конституционния 
съд на Република България Решение № 3 от 2004 г. по повод приемането на България за 
пълноправен член на Европейския съюз и произтичащите от това опасения за нарушаване на 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

141 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 30, FEBRUARY 2017 
 

STATE POWER AS A CONSTITUTIVE ELEMENT OF THE STATE SILVIYA SALTIROVA-RADKOVA 139-142 
 

суверенитета на републиката: „Изменението на Конституцията, наложено от необходимостта от 
поставянето й в съответствие с изискването за пълноправно членство на Република България в 
Европейския съюз не нарушава нейния суверенитет… Народът може по своя воля, чрез 
избраното от него Народно събрание да делегира част от суверенните си права, съобразно 
изискванията на международния договор, по който България е страна. Влизането на Република 
България в Европейския съюз става след ратификация от Народното събрание на договора за 
присъединяването й. Тази ратификация е израз на народната воля. Произтичащото от това 
членство в Европейския съюз е в защита на суверенитета на страната и на националната 
сигурност. Предвид самия характер на интеграционния процес става дума за споделено 
упражняване на суверенитет, при което държавите-членки изпълняват съвместно част от своите 
задачи и дотолкова упражняват общо суверенитета си. Суверенитетът на Република България 
не е застрашен, защото в случая приемането от органите на Европейския съюз на решения и 
създадените юридически актове с тяхното наднационално, пряко и универсално действие ще е с 
участието на Република България. Частичното прехвърляне на компетенции от Народното 
събрание по отношение на законодателната му дейност е на институции, които не са й чужди. 
Страната участва във формирането им и създаването на приеманите от тях актове.“ [3] 
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