
До
Конституционен съд 
на Република България

СТАНОВИЩЕ 
по конституционно дело № 18/2013 г.

от
Български хелзинкски комитет (БХК) 

чрез
адвокат Маргарита Илиева, САК,
директор на Правна програма, БХК 

адрес: ул. „Върбица“ № 7, ет. 4
София, 1504
тел.: 02/943 4405, 944 0670

Уважаеми конституционни съдии,

становището ни е, че е налице несъмнено основание за предсрочно прекратява-
не на пълномощията на господин Иванов, като народен представител. Това основание е
несъвместимост  поради  изпълнение  на  друга  държавна  служба,  която  вие  следва  да
установите.

Не е спорно, че господин Иванов е бил назначен за заместник-министър на вътрешните
работи и че това  е било официално оповестено пред обществото.  Такова назначение
несъмнено съставлява изпълнение на „друга държавна служба”,1 конституционно не-
съвместимо с качеството на народен представител. Няма значение, че изпълнението е
било кратковременно. Продължителност на изпълнението не се изисква от Конститу-
цията. Господин Иванов не може да запази качеството на народен представител, дока-
то и след като е изпълнявал друга държавна служба, защото възможност за това Конс-
титуцията дава само на избраните за министри (чл. 68, ал. 2). Никой друг, изпълняващ
или изпълнявал „друга държавна служба”, не се ползва от това единствено изключение
по  Конституцията.  „Недопустима  е  каквато  и  да  било  аналогия  или  разширително
тълкуване на чл. 68, ал. 2 от Конституцията. Текстът визира конкретно и изключително
само една категория висши длъжностни лица – министрите.”2

1 Не цитираме определенията на това понятие, дадени от Конституционния съд в решенията му № 18/ 
2001, 4/ 1993  и 5/ 1993, тъй като в процесния случай не е необходимо поради безспорността на 
държавно служебния характер на длъжността на заместник-министър.   
2 Вж. решение на Конституционния съд № 4/ 1993, стр. 3.



Няма значение дали заповедта за назначаването на господин Иванов е била обнародва-
на или не. Няма значение и дали той е подал оставка, като народен представител, а още
по-малко  –  дали  Народното  събрание  е  приело  такава  оставка.  Наличието  на  не-
съвместимост  по  чл.  68,  ал.  1  от  Конституцията  и  установяването  й  от  Конститу-
ционния съд не е зависимо от актове на други субекти или от други факти, извън хипо-
тезата на чл. 68, ал. 1. 

В заключение, Конституционният съд следва да установи, че пълномощията на госпо-
дин Иванов като народен представител подлежат на предсрочно прекратяване по чл.
72, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 72, ал. 2 от Конституцията, защото изпълняваната от него
държавна служба, като заместник-министър, го е поставила неотменимо в положение
на  несъвместимост,  която  Конституционният  съд  установява.  Господин  Иванов  не
може повече да бъде народен представител, без нарушение на Конституцията.   

София, С уважение,

16 юли 2013 г.

адв. Маргарита Илиева


