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Abstract: The principle of separation of powers is well-known for the specialist in the field of constitutional and 
administrative law. This article aims to outline the main points of the principle and to examine the provisions of the 
Constitution of the Republic of Bulgaria concerning the legislative, executive and judiciary power. 
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нес принципът за разделение на властите е залегнал в почти всички демократични 
конституции. Но той не е нов за правния мир. Още Платон и Аристотел са имали 
теории за разделението на държавната власт. По-късно Полибий ги доразвива, като 

създава теорията за смесеното управление, при което съществува разделение на функциите 
между различните органи, а не разделение на органите, както е при Платон и Аристотел. На 
основата на идеите на Полибий се развива английският парламентаризъм. 

По време на буржоазните революции теорията за разделението на властите се използва, 
за да обоснове ролята на буржоазията в осъществяването на публичната власт. След 
буржоазните революции, вследствие на въвеждането на всеобщо и равно избирателно право, 
буржоазията получава законодателната власт, докато изпълнителната и съдебната остават в 
ръцете на феодалната аристокрация. По-късно класовото разделение на властите се преодолява, 
придобива друго съдържание и продължава своето развитие на основата на народния 
суверенитет. 

В своя труд „Два трактата за правителството“ Джон Лок (1632 - 1704) също се опитва да 
обоснове принципа за разделение на властите на основата на функционалния признак. „Според 
него държавната власт не трябва да ограничава естествените права на човека и гражданина. 
Средство за постигане на това е разделението на властите на законодателна, изпълнителна, 
федеративна и прерогативна“ [1, с. 111]. Макар и да споменава четири власти, разделението не 
е точно, тъй като федеративната и прерогативната реално са разновидности на изпълнителната 
власт. 

За създател на цялостната теория за разделение на властите се смята Шарл Монтескьо 
(1689 - 1755) – един от идеолозите на Великата френска революция. Разделението на властите, 
което Монтескьо предлага в своя знаменит труд „За духа на законите“ през 1748 г., е на 
законодателна, изпълнителна и съдебна. Основната отличителна черта на теорията, разработена 
от Монтескьо, се корени в разбирането му, че отделните власти не трябва да се намесват в 
работата на другите, като същевременно те взаимно се възпират и контролират. Целта е да не се 
допусне злоупотреба с властта. Недостатък на теорията на Монтескьо е, че тя е изградена на 
основата на конституционната монархия. 

Макар че се говори за разделение на властите и за възпиране и контрол между трите 
власти, следва да се има предвид, че не става дума за постоянно противоборство между тях. 
Напротив, трите власти трябва „да си сътрудничат и да се уравновесяват“[1, с. 112]. 

В съвременната конституционноправна теория съществуват редица възгледи и становища 
относно съдържанието и смисъла на принципа за разделение на властите. Гледището, което е 

Д 

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

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


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

THE PRINCIPLE OF SEPERATION OF POWERS SILVIYA SALTIROVA-RADKOVA 143-145 
 

най-широко разпространено, изхожда от разбирането за същността на държавната власт. 
Привържениците на това становище, изхождайки от идеята, че държавната власт е единна и 
неделима, стигат до извода, че е невъзможно и неправилно да се говори за разделение на власти. 
Те считат, че принципът за разделение на властите е всъщност принцип за разделение на 
функциите на единната и неделима държавна власт. 

В България принципът за разделение на властите е систематично прокаран още в 
Търновската конституция - чл. 9, 12 и 13, съгласно които „законодателната власт принадлежи 
на Царя и на народното представителство“, „изпълнителната власт принадлежи на Царю“, а 
„съдебната власт в всичката нейна ширина принадлежи на съдените места и лица, които 
действуват от името на Царя“ [2]. 

Конституцията от 1947 г. изоставя принципа за разделение на властите, утвърден от 
Търновската конституция, като провъзгласява принципа на единство на държавната власт. Едва 
Конституцията от 1991 г. връща отново принципа за разделение на властите, като в чл. 8 
предвижда, че „държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна“ [3]. 
Така, след близо 45 години отричане, принципът за разделение на властите отново се появява в 
българското конституционно право. 

Следователно, основавайки се на принципа за разделение на властите, държавната власт, 
според функциите, които е призвана да осъществява, може да бъде разделена на законодателна, 
изпълнителна и съдебна. 

Законодателна власт 
Съгласно конституционноправната теория и разпоредбите на Конституцията на 

Република България (КРБ) законодателната власт е тази, която създава основните правила за 
поведение в държавата - законите. Единствено органите на законодателната власт имат правото 
и задължението да законодателстват, т.е. да приемат закони. 

Цялата глава трета от КРБ е посветена на законодателната власт. Тя е озаглавена 
„Народно събрание“ и съдържа разпоредби относно състава, функциите и правомощията на НС. 

Съгласно чл. 62, ал. 1 от КРБ „Народното събрание осъществява законодателната власт и 
упражнява парламентарен контрол“. Тази законова разпоредба е и основание НС да се определя 
като единственият законодателен орган на територията на Република България. Ето защо 
несериозно и нелогично звучат твърденията на някои автори, че общинският съвет е местен 
парламент или законодателен орган на местно равнище. 

НС е колективен представителен орган, който се състои от 240 народни представители, 
избирани за срок от 4 години. 

Основните правомощия на НС са определение в чл. 84 от КРБ. Съгласно тази 
конституционна разпоредба Народното събрание: 
 приема, изменя, допълва и отменя законите; 
 приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му; 
 установява данъците и определя размера на държавните данъци; 
 насрочва избори за президент на републиката; 
 приема решение за произвеждане на национален референдум; 
 избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския 

съвет; извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя; 
 създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя; 
 избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка и на други 

институции, определени със закон; 
 дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми; 
 решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир; 
 разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, 
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както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването 
им през нея; 

 обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или 
върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет; 

 дава амнистия; 
 учредява ордени и медали; 
 определя официалните празници; 
 изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния 

административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за 
прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите 
органи. Народното събрание може да изслушва и приема и други доклади на главния 
прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на 
престъпността и реализирането на наказателната политика; 

 изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се 
избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон. 
Изпълнителна власт 
Следващият вид държавна власт, това е изпълнителната. Основната функция на 

изпълнителната власт е да изпълнява приетите от НС закони. За целта на изпълнителната власт 
(или по-точно на органите на изпълнителната власт) е предоставена възможността да приема 
нормативни актове от по-ниска степен - т.нар. подзаконови нормативни актове. В голяма част 
от случаите законите съдържащ доста общи и абстрактни правила за поведение. Ето защо 
ролята на изпълнителната власт е да пригоди тези правила за поведение към съществуващата 
действителност, като ги доразвие и конкретизира. Това тя прави именно посредством 
приемането на подзаконови нормативни актове. 

На изпълнителната власт е посветена глава пета от КРБ, която обаче определя единствено 
Министерския съвет (МС) като изпълнителен орган и глава седма, която съдържа разпоредби, 
уреждащи местното самоуправление и местната администрация. 

Имайки предвид разпоредбите на КРБ, МС може да се определи като най-висшият 
изпълнителен орган. Правната уредба на изпълнителни органи се съдържа в разпоредбите на 
глава пета от КРБ и в Закона за администрацията. 

Съдебна власт 
На съдебната власт като вид държавна власт е посветена глава шеста от КРБ. Съгласно 

нейните разпоредби основната функция на съдебната власт е да защитава правата и законните 
интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, като гарантира изпълнението на 
приетите от законодателната власт закони и на подзаконовите нормативни актове на 
изпълнителната власт. 

Според чл. 119, ал. 1 от КРБ „Правораздаването се осъществява от Върховния касационен 
съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища“. Към 
настоящия момент освен посочените в чл. 119, ал. 1 от КРБ съдилища функционират също и 
административни съдилища, както и специализиран наказателен съд. Те са създадени въз 
основа на разпоредбата на чл. 119, ал. 2 от КРБ, съгласно която „Със закон могат да се създават 
и специализирани съдилища“. 
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