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Дисертационното изследване е с общ обем от 163 страници. Състои от
увод, четири глави и заключение. Съдържанието на всяка глава е изложено
последователно и в отделни параграфи. В края на изследването и приложен
списък на използваната научна литература. Съдържа 190 цитирания и
бележки под линия.
Като теоретична основа на изследването на научния проблем са
ползвани 259 български и чуждестранни източника в областта на
сравнителното конституционно право, българското конституционно право и
международното публично право, в които са представени различни
виждания, свързани с проблема за създаването на единна легална дефиниция
на института на отговорността на държавния глава.

Дисертационният труд е предварително обсъден от катедра „Правни
науки” към Юридическия факултет на Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър” и е насочен за защита пред научно жури, назначено със
заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 08.05.2019 г. от 13
часа в заседателната зала на Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Материалите за защитата са на разположение в стая 204 във ВСУ
„Черноризец

Храбър“

и

на

интернет

„Докторантури“.
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І.Обща характеристика на дисертационното изследване

1.1. Актуалност на изследването
В националната и международната научна теория, както и в
конституционната практика, само отделни аспекти на института на
отговорността на държавния глава се явяват предмет на научни дискусии, но
детайлно изследване на този институт не е извършено. Настоящият
дисертационен труд анализира юридическите характеристики на
отговорността на държавния глава като правен институт, но научното
изследване разглежда и политическата му роля и функции в държавното
управление. Този комплексен подход превръща отговорността на държавния
глава не само в съществена характеристика на конституционноправния му
статус, а и в необходим елемент на всяко едно демократично държавно
управление.
Изследването и анализът на отговорността на държавния глава и
неговото правно положение имат за отправна точка абсолютната монархия,
но със създаването на нови модели на държавно управление – паламентарна,
президентска и полупрезидентска република, института на отговорността на
държавния глава претърпява теоретична и легална еволюция. В края на ХХти и началото на ХХІ век допълнително влияние върху промененото
разбиране за ролята и функциите на института оказва премахването на
авторитарните модели на държавно управление в държавите от т.н.”Източен
блок”. Политическите промени довеждат до необходимостта от създаването
на теоретичен модел на института на отговорността на държавния глава не
само в България, а и в другите модели на държавно управление, което
обуславя актуалността от настоящото изследване.
Актуалността на дисертационния труд се дължи и на факта, че в
българската конституционноправна наука институцията на държавния глава
няма богата история, като нейните първоизточници не са подробно
изследвани. Ето защо научното изследване ще допринесе за по-пълното
разбиране на функциите на този правен институт в българската
конституционноправна наука и теория от една страна, а от друга – ще
позволи да се откроят недостатъци или предимства на българския
конституционен модел.
Научната новост на дисертационния труд може да бъде открита в
пълното монографическо изследване на института на отговорността на
държавния глава, което съдържа цялостна научна оценка на този институт от
гледна точка на сравнителноправния анализ на изследването.
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Изследването също така посочва и настъпилите промени в института от
гледна точка нарасналата необходимост от утвърждаване на демократичните
принципи на правовата държава, както и недопускане на установяване на
авторитарни политически режими. Ето защо отговорността на държавния
глава прераства в отговорност на самото държавно управление пред
гражданите и се превръща в санкция, която допринася за установяване на поефективен контрол от страна на управляваните спрямо управляващите.
Този подход позволява да се създаде теоретичен модел на нов вид
отговорност наред със съществуващите в научната теория , обозначен като
„парламентарно-конституционна отговорност“. В тази връзка е изследвана
функционалната определеност на този вид отговорност от гледна точка на
нейните гносеологични, юридически, процедурни и политически
характеристики.
При разглеждането на въпросите относно основанията на
отговорността на държавния глава, нейните характеристики, както и
последиците от успешното или неуспешното провеждане на процедурата по
търсенето и налагането на санкция за извършено нарушение от негова страна,
са изследвани редица аспекти, характеризиращи конституционния статус на
държавния глава и неговите функции в държавното управление (напр.
отношенията му с другите органи на държавната власт (парламент,
правителство, съдебна власт) и отделните му правомощия (правото на вето,
разпускане на парламента, съставяне на правителство, контрасигнатурата на
неговите актове и др.).
Предмет на дисертационно изследване са конкретни конституционни
разпоредби, регламентиращи основанията на отговорността на държавния
глава и процедурата по отстраняването му от длъжност в конституционните
законодателства на Съединените американски щати, Германия, Франция и
др.
Ролята и значението на института на отговорността на държавния глава
в държавното управление изискват от една страна изследване на неговата
функционална определеност от гледна точка на гносеологичния му,
процедурен и политически аспект. От друга страна, ефективното протичане
на процедурата по търсене на отговорност на държавния глава прави
необходимо изготвянето на теоретичен модел, включващ както анализ на
основанията за търсене на отговорност, но също така и на разграничаване на
отделните етапи при отстраняване на държавния глава от длъжност.
Институтът на отговорността на държавния глава е възниква в резултат
на продължителен исторически опит и традиции, което довежда до
обособяването на различни форми на този институт в зависимост от
моделите на държавно управление – абсолютна, конституционна или
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парламентарна
монархия,
президентско,
полупрезидентско
или
парламентарно управление., като подробният анализ на формите на
отговорност на държавния глава разкрива различни принципи и функции на
този институт в зависимост от конкретния модел на държавно управление.
Подробното им изследване изисква да бъдат разгледани и други институти,
които се намират в определена връзка с неговата отговорност – напр.
контрасигнатурата на неговите актове и имунитета му.
Конституционната практика в България относно създаването и
прилагането на практика на института на отговорност на държавния глава
(президентската институция е създадена едва с конституционните промени
през 1990 г. в Конституцията на България от 1971 г.) не е особено богата.
Това е главната причина като основен метод на научното изследване на
дисертационния труд да бъде използван сравнителноправният метод.
Същевременно използването на чуждестранния опит в тази област може да
доведе до предизвикване на дебати в българското конституционно право и
да допринесе за усъвършенстване на установения конституционен модел на
отговорност на българския държавен глава.

1.2. Състояние на проблема
Институтът на отговорността на държавния глава в контекста на
съвременния конституционен плурализъм оказва своето влияние върху
отношенията, възникващи в държавното управление в глобален план.
Неговият научен анализ утвърждава взаимодействието и съчетаването на
националното и наднационалното конституционно регулиране.
В този смисъл е необходимо да се отбележи, че:
На първо място, потребността от изследване на института на
отговорността на държавния глава се основава на обстоятелството, че към
настоящия момент все още съществуват дискусионни въпроси в теоретичен
план. Дисертационният труд подробно разглежда и обобщава
разнообразните разбирания относно същността на основанията, съдържание
и различните модели за реализирането на отговорността на държавния глава.
На второ място, развитието на конституционноправната наука поставя
нови и актуални проблеми и въпроси за теоретична дискусия, в това число
поражда и необходимостта от дефиниране на същността и съдържанието на
този институт.
На трето място, въпреки че института на отговорността на държавния
глава е бил обект на изследване на различно научно равнище и досега, в
конституционноправната теория и практика могат да бъдат открити все още
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неразрешени проблеми. Така напр., не е напълно изяснен теоретичният
проблем за вида на отговорността на държавния глава. В дисертационния
труд са разгледани различни теоретични становища относно природата и
съдържанието на този институт и неговото място в различни модели на
държавно управление, както и е направен опит да се охарактеризира и
политическото съдържание на този вид отговорност. По този начин се
достига до извода за необходимостта от съществуването на отговорност на
всеки държавен орган пред гражданите като най-важна гаранция за
установяването и функционирането на един съвременен демократичен
режим.
На четвърто място, до момента не съществува пълен теоретичен
модел на института на отговорност на държавния глава, който да разглежда
института не само от емпирична гледна точка, но също така и да
детерминира условията, отделните фази и стадии на самия процес по търсене
на отговорност от държавния глава .
На пето място, настоящото изследване посочва някои недостатъци на
съществуващите модели на отговорност на държавния глава като са
направени и предложения за промени в съществуващата правна
регламентация на института в различните форми на държавно управление.
1.3. Обект и предмет на дисертационното изследване
Обект на научното изследване е института на отговорността на
държавния глава, неговата роля за осигуряване на спазването и утвърждаване
на принципите на разделение на властите и на правовата държава в
различните форми на държавно управление – монархия (абсолютна,
конституционна
и
парламентарна),
и
република
(президентска,
парламентарна и полупрезидентска).
Предмет на изследването са конституционноправни норми, които
разкриват същността и съдържанието на института на отговорността на
държавния глава и които регламентират основанията, както и процедурата по
търсене
на
отговорност
на
държавния
глава
в
различните
конституционноправни системи.

1.4. Цели и задачи на дисертационното изследване
Цел на настоящото изследване е комплексен анализ на института на
отговорността на държавния глава в различните модели на държавно
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управление от гледна точка на теоретичните, юридическите и емпирическите
аспекти на отговорността на държавния глава, както и разглеждане на
практиката по търсене на отговорност на държавния глава в националното и
в международното конституционно право.
 Проследени са основните етапи, свързани с възникването и
развитието на теорията за същността на отговорността на държавния глава.
 Изведени и систематизирани са различни становища относно
същността на понятието „отговорност на държавния глава” (юридическа
отговорност, наказателноправна отговорност, политическа отговорност,
парламентарно-конституционна отговорност).
 Посочени са параметрите на отговорността на държавния глава,
основанията за търсене на отговорност, механизма и процедурата за
реализиране на тази отговорност и правните последици, които настъпват при
нейното реализиране.
 Изследвана е конституционноправната практика в различни модели
на държавно управление (САЩ, Великобритания, Франция, Германия и др.).,
както и възможностите тя да бъде приложена в България.
 Разгледани са и съответните конституционноправни разпоредби,
отнасящи се отговорността на държавния глава според Конституцията на
Република България от 1991 г., както и съответствието на тези норми със
същността и функциите на института на отговорност на държавния глава
при установеното от Конституцията на РБ парламентарно управление.
Извършеният анализ спомага за усъвършенстване на съществуващия модел
на отговорност на държавния глава, регламентиран в Конституцията на
Република България от 1991 г.
1.5. Методологична основа на дисертационното изследване
Дисертационният труд цели да анализира същността и съдържанието
на института на отговорност на държавния глава, неговите функции за
осигуряване на необходимия баланс между отделните власти в държавното
управление, както и ролята му за утвърждаване на принципа на правовата
държава. Той почива на аналитична концепция и понятиен апарат, присъщи
на конституционното право. Това налага изследване на различни
конституционноправни модели, насочено към изясняване на причините и
механизмите за приложение на института и регламентиране на процедура за
реализирането на тази отговорност.
При изследването
са съчетани историческият, нормативният,
системният, формалнологичният (анализ, синтез, индукция и дедукция) и
сравнителноправният и синергическият метод на анализ. Следва да се
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подчертае, че предвид на особеностите на самия институт и процеса за
неговото прилагане, както и създадената за неговите нужди
конституционноправни норми, определящо значение в изследването имат
системният и телеологичният метод. Предвид на възможността да бъде
изследван процесът в неговото развитие през дълъг период от време, широко
е и приложението на историческият метод.

1.6. Теоретична и емпирична основа на изследването
При изследването на проблема са използвани 259 български и
чуждестранни източника в областта на конституционното право,
сравнителното конституционно право и международното право, в които са
представени различни виждания, свързани с изясняването на съдържанието и
функциите на института на отговорността на държавния глава.
Научно-практическата значимост на дисертационния труд в резултат
на извършеното изследване се състои в това, че съдържащите се в нея
теоретични и научни предложения могат да бъдат използвани за
усъвършенстване на отделните модели на държавно управление и да доведат
до превръщането на отговорността на държавните органи в принцип на
правовата държава.
Основните положения на дисертационния труд са били включени в
публикации по темата на изследване в различни издания както и в доклади на
автора, изнесени на научно-практически конференции.
Потребители на научния продукт могат да бъдат както студентите и
изследователите в областта на конституционното право, но също така и в
такива сфери като политология, международни отношения, публична
администрация и др.
Практикуващите политици също биха могли да придобият знания
относно ролята на отговорността на държавния глава, още повече че този
институт е съществен и задължителен елемент на всяко едно демократично
управление.

1.7. Обем и структура на съдържанието на дисертационния труд
Дисертационното изследване е с общ обем от 163 страници. Състои от
увод, четири глави, заключение и посочване на използваната литература.
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Съдържанието на всяка глава е изложено последователно и в отделни
параграфи.
ІІ. Кратко изложение на дисертационното изследване.
В увода са представени: актуалност на изследвания проблем; състояние
на проблема; обект и предмет на изследването; цел и задачи на изследването;
методологична основа на изследването и теоретична основа на изследването.
В глава І „Възникване и развитие на института на отговорността на
държавния глава (теоретични и правни аспекти) се разглеждат процесите на
възникване и еволюцията на института на отговорността на държавния глава
в исторически план и първите теоретични модели на този вид отговорност.
Отправна точка при възникване на тезата за отговорността на държавния
глава се явява невъзможността изпълнителната власт да бъде отграничена от
властта на монарха от една страна, а от друга – монархът да бъде обект както
на политическа, така и на наказателноправна отговорност поради естеството
на властта си. За да бъде намерено теоретично решение на този проблем,
Бенжамен Констан (1767-1830) създава теорията за„неутралната власт”,
която се олицетворява от монарха. Той разглежда модел на държавно
управление, изградено на основата на разделение на изпълнителната власт и
властта на монарха, като изпълнителната власт носи политическа
отговорност пред парламента, а монарха, въпреки че притежава
самостоятелна власт, запазва своята неотговорност поради нейното естество
и произход.
Невъзможността монархът да носи отговорност (фикцията, че „кралят
не може да постъпва неправилно”) стои не само в основата на теорията за
същността на неговата неутрална власт. С еволюцията на монархическата
власт, отговорността за политическите решения в държавното управление
преминава върху правителството. Отношенията монарх – правителство са в
основата на разграничаването на конституционната от парламентарната
монархия, което довежда и до промяна на института на отговорността на
монарха.
Установеният принцип за неотговорност на монарха: „Кралят не може
да направи грешка” („The King can do no wrong”) довежда до преминаване
отговорността за „лошото изпълнение” в държавното управление върху
„съветниците” на държавния глава. По този начин отговорността на монарха се
трансформира в отговорност на неговите министри. Тяхната дейност е изцяло
под негов контрол, той ги назначава, но паралелно с това запазва
неприкосновеността на своята власт. Нарастването на властта на министрите,
които се превръщат от обикновени изпълнители на волята на монарха и
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легализатори на неговия подпис в самостоятелни държавни органи, вкл.и
чрез възникването на института на контрасигнатурата, обаче довежда до
носене на самостоятелна отговорност от тяхна страна за действията на
изпълнителната власт.
Тезата за прехвърляне на отговорността в държавното управление от
монарха върху някой друг е в противоречие с принципа на разделение на
властите, тъй като всеки един от титулярите на властите носи отговорност за
своите действия. За целта, Шарл дьо Монтескьо (1689-1755) създава модела
за търсене на отговорност на държавния глава, който по-късно става
известен като „импийчмънт” и намира юридическа регламентация в
Конституцията на САЩ – обвинението срещу държавния глава се повдига
от долната Камара , а самото решение за отстраняването от длъжност се
приема от горната Камара на Конгреса. Монтескьо достига и до друг много
важен теоретичен извод на основата на отговорността на монарха в
държавното управление относно неговата власт, който след това намира
своето реално развитие в конституционната история – ако монархът запази
своята неприкосновеност и неотговорност, то неговата власт загубва своя
абсолютен характер. По този начин Монтескьо достига до идеята за
ограничаване на властта на монарха, за да се осигури необходимото
равновесие в държавното управление – „Колкото по-безгранична става
властта, толкова повече отслабва сигурността на монарха”.
Невъзможността монархът да носи лична отговорност, както
наказателноправна, така също и политическа, се явява една от причините за
създаването на парламентарната монархия. Трябва да се отбележи, че при този
модел на държавно управление се цели не толкова въвеждане на института на
личната отговорност на монарха, а по-скоро за първи път принципът на
отговорността се превръща в необходим елемент на едно балансирано
държавно управление. В парламентарната монархия властта на монарха
загубва своята абсолютност, като той запазва своята неотговорност, но
принципът на отговорността за държавното управление вече съществува и се
носи от правителството пред парламента. При този модел на държавно
управление настъпва промяна и в самите характеристики на държавната власт.
Монархът не притежава цялата власт, а тя се трансформира в представително
управление. Правителството играе активната роля, като вече е с много голяма
степен на политическа независимост от този, който е титуляр на
изпълнителната власт – монарха. Именно тази самостоятелност в действията на
правителството, респективно министрите, обосновава и неотговорността на
монарха. Той придобива по-скоро представителни функции, а неговите реални
властнически правомощия отстъпват на заден план.
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В глава ІІ на дисертационния труд „Основания на отговорността на
държавния глава” се разглеждат основанията на отговорността на президента
на САЩ при импийчмънт и основанията на отговорността на държавния
глава в другите модели на републиканско управление.Съвременната
президентска институция в САЩ представлява една динамична категория в
конкретна политическа среда, което обаче задължава американският
президент да се превърне в един от основните гаранти за функционирането
на демократичен политически режим. Тази роля на президента му предоставя
възможността да взема най-важните политически решения, определящи
основни цели на външната и вътрешна политика, но и безспорно извежда на
преден план и въпроса за неговата отговорност. Тези цели не винаги могат
да се определят като правилни, което изисква да се установят определени
юридически гаранции за контрол върху дискреционната власт на президента
и възможността да се ангажира и личната му отговорност, основана на
разпоредби на самата Конституция. Основен юридически източник на
отговорността на президента е самата Конституцията на САЩ. Тя съдържа
регламентация на една специфична процедура за търсене на юридическа
отговорност на държавния глава посредством така наречения “импийчмънт”.
Обхватът на института е очертан в чл.II, §4 от Конституцията:
”The President, Vice President and all civil Officers of the United States,
shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason,
Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors” – ( президентът „… ще бъде
отстранен от длъжност чрез импийчмънт при обвинение за държавна
измяна, подкуп или други тежки престъпления и нарушения). Създателите на
американската Конституция са били много силно повлияни от английското
право, което разглежда импийчмънта като възможност за носене на
наказателна отговорност от страна на представителите на английската
аристокрация, но съвременното разбиране на импийчмънта много променя
първоначалното съдържание и функции на този институт, като придава на
отговорността на американския президент ясно изразен политически
характер. Въпреки произхода на импийчмънта като наказателна санкция, с
развитието на модела на президентско управление, по-голяма тежест
придобива тезата за политическата същност на отговорността на президента
на САЩ. В Конституцията на САЩ импийчмънта от средство за налагане на
наказание за извършено престъпление се превръща в парламентарна
процедура с по-скоро политическа природа от гледна точка на характера на
последиците при импийчмънт – отстраняване от длъжност на
президента.Основна причина за тази промяна, разбира се е необходимостта
от осигуряване на необходимия баланс в държавното управление.Доводите за
подобно разбиране могат да бъдат открити в няколко насоки:обект на
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импийчмънт са лица, заемащи политически длъжности; отговорност се носи
само за извършени “политически престъпления”, а санкцията предвижда
налагането на “политически наказания”.
Разгледано и от друг аспект,становището за наказателноправния
характер на импийчмънта е научно неоправдано, доколкото в неговата основа
стои разбирането, че държавният глава, носи отговорност само за извършено
криминално престъпление. Основание за отстраняване на държавния глава от
длъжност при импийчмънт се явява всяко противоправно деяние на
президента, което е довело до сериозно или системно нарушение на
Конституцията и е несъвместимо с неговото положение и функции.
Съвременните Конституции на парламентарните държави съдържат
различна правна регламентация на основанията на отговорността на държавния
глава, но все пак техният анализ ни позволява да открием нещо общо –
независимо от тяхното юридическо и политическо разнообразие, те могат да
доведат до отстраняването му от длъжност.
— нарушение на Конституцията – Полша, Словения, Италия,
България, Австрия, Молдова; в Хърватия – при изпълнение на функциите;
умишлено – Гърция, ФРГ, Унгария, Словакия; сериозно нарушение – Литва;
— нарушение на законите – Полша, Украйна; умишлено – ФРГ;
сериозно – Словения;
— държавна измяна – България, Казахстан, Турция, Франция, Чехия;
— извършване на престъпление – Литва, Полша, САЩ, Мексико,
Беларус; тежко престъпление – Русия, Азербайджан, Румъния; неморално
престъпление – Кипър.
— извършване на правонарушения – Ирландия;
— нарушение на клетвата – Литва;
— недостойно поведение – Малта, Руанда;
— установяване на конфликт на интереси – Унгария;
— осъждане за извършено престъпление по служба – Португалия.
В глава III „Процедура по отстраняване на държавния глава” подробно
са разгледаните различни конституционни процедури за отстраняване на
държавния глава.
Отговорността на държавния глава произтича от неговият статус и е
свързана с осъществяването на конституционните му правомощия. Ето защо
отговорността на държавния глава е обусловена от правомерното
изпълнение на неговите функционални задължения и се изразява в санкция –
отстраняване от длъжност за действия в неговата служебна сфера.
Не съществуват обаче спорове, че отстраняването от длъжност на
държавния глава се реализира при спазване на специфична процедура,
регламентирана в конституциите на отделните държави, като върху нейното
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провеждане голямо влияние оказва и конкретната форма на държавно
управление.
В тази връзка дисертационното изследване анализира няколко форми
или модела на процедурата по отстраняване на държавния глава:
Парламентарна
При парламентарната процедура за отстраняването от длъжност на
държавния глава разглеждането на неговото обвинение и отстраняването му
от длъжност се осъществяват от парламента в рамките на специална
процедура, която се развива в зависимост от структурата на парламента.
Обичайно долната Камара на парламента се конституира като обвинител, а
решениетоза отстраняването на президента се приема от Горната камара.

Полупарламентарна
При полупарламентарната процедура за отстраняване на държавния
глава обвинението срещу него се повдига от парламента (камарите на
парламента), а решението за отстраняването му се приема от орган, който не
е парламентарен. Този модел има две разновидности:
Парламентарно-съдебна
При парламентарно-съдебната форма на отстраняване на държавния
глава от длъжност решението за това се приема от един от висшите съдебни
юрисдикции. Много често за тази цел се създават органи на съдебната власт
със специална компететност – ad hoc, които единствено решават въпроса за
отговорността на държавния глава.

Парламентарно-плебисцитарна
Парламентарно-плебисцитарната процедура по прекратяване на мандата
на президента предоставя приемането на окончателното решение да се извърши
чрез референдум (напр.в Австрия, Исландия, Ирландия, Словакия).
При отстраняването на държавния глава от длъжност следва да се
посочи, че настъпват и други неблагоприятни последици освен предсрочното
прекратяване на неговите пълномощия. Тези санкции напр.може да се
отнасят до предоставените на бившия държавен глава привилегии. В
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Португалия е създаден държавен съвет (съвещателен орган на президента на
Републиката), в чийто състав участват само бивши президенти, които не са
били отстранени от своя пост (чл. 142 от Конституцията на Португалия).
Съгласно федерален закон от 12.02.2001 г. на Руската Федерация, социални
привилегии, права и гаранции се предоставят на бивш президент на РФ в
случаите и на предсрочно прекратяване на негови мандат, но само в изрично
посочени основания: изтичане на срока на пълномощия; подаване на оставка;
или предсрочно прекратяване на мандата поради невъзможност да изпълнява
своите служебни задължения (напр. в случай на продължително заболяване).
Институтът на отговорността на държавния глава изисква
разглеждането на неговия имунитет в националното и в международното
право. Една общоприета дефиниция определя имунитета (от лат.
„immunitas”(в превод – „освобождение, избавление от нещо“) като
процесуално- или материалноправна пречка за подвеждане на даден правен
субект под наказателна, административна или гражданска отговорност. Но
теорията за имунитета на държавния глава като част от държавния
суверенитет отстъпва място на фундаменталната позиция за защита на правата
на човека. Ясно се откроява тенденция в научните изследвания и коментари,
която предоставя приоритет на международноправните норми, отнасящи се
до носенето на отговорност за извършено престъпление срещу човечеството
от страна на държавния глава спрямо нормите, които регламентират неговия
имунитет.
Въпреки съществуването на определени принципи в международното
право, които му предоставят имунитет, нормите „jus cogens“, отнасящи се до
престъпленията срещу човечеството и тяхното действие „erga omnes“
осигуряват възможност да се търси наказателна отговорност и от държавния
глава за тези престъпления. Това означава, че съвременната научна доктрина
отдава предпочитание на разбирането, че нарушаването на правата на
човека, независимо от кого е извършено, изисква налагане на адекватна
санкция. По този начин се открива определена промяна в структурата на
международното право, отнасяща се до отношенията между отделните
държави. Хоризонталните характеристики на тези отношения силно се
повлияват от дълбокото проникване в държавния суверенитет на
международните принципи за приоритет на правата на човека, като те се
превръщат в неотменима част от него и довеждат до носене на отговорност
при тяхното нарушаване от страна на държавния глава.
В глава IV „Видове отговорност на държавния глава”
на
дисертационния труд се разглежда проблематиката относно отговорността
на държавния глава като правен институт и като съществена част на
паламентарно-представителната демокрация. Използването на подобен
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подход за анализ на института на отговорността на държавния глава изисква
подробното изследване на
съдържанието и функциите на властта на
държавния глава в парламентарния модел на държавно управление. В
класическия модел на парламентарната демокрация положението на
президента се определя от неговите функции, които обаче не винаги намират
израз в реципрочна политическа отговорност. Но подобно на модела на
отговорност на държавния глава в президентското управление, концепцията
за неговата отговорност в парламентарното управление има за основа
нейната юридическа и политическа структура и съдържание. Да се отговаря
за всяко виновно деяние, причинило вреда, е
легалната основа за
съдържанието и характера на отговорността на държавния глава, като този
институт придобива изключително значение за законовата регулация на
публичната власт.
Правната интерпретация на института на отговорността на държавния
глава в парламентарното управление изисква неговото разглеждане от гледна
точка на юридическите характеристики на този вид отговорност. При този
подход се откриват редица особености на този институт в сравнение с
дефиницията за юридическа отговорност. Според едно по-общоприето
определение, юридическата отговорност е отговорност, която предполага
фиксиран стандарт от задължения, които са нарушени, като това нарушаване
има за последица гражданска, наказателна или дисциплинарна санкция.
Неюридическото определение за отговорност се свързва с трансцедентно
съдържание и се асоциира от съзнанието.
Отговорността на държавния глава има своето юридическо
съдържание, независимо, че тя се носи за действия, които имат предимно
политически характер. Все пак, при изследването на нейната същност и
съдържание като юридическа отговорност възниква обаче и въпросът
доколко тази отговорност не разкрива и някои особености, които позволяват
тя да бъде квалифицирана като самостоятелен вид отговорност, въпреки че и
при нея са приложими някои институти на юридическата отговорност като
вина, санкция и др. Използвайки по-тесен подход за дефиниране на
съдържанието на този вид отговорност, може да се достигне до извода, че тя
представлява отговорност на конкретен държавен орган при изпълнение на
неговите служебни действия правомощия.По-широкото разбиране превръща
този вид отговорност в отговорност на държавата пред гражданите с оглед
ненарушаването и осигуряване на условия за реализация на конституционно
регламентираните им права.
Дисертационното изследване доказва, че отговорността на държавния
глава образува самостоятелен институт на конституционното право, който
представлява съвкупност от правни норми, определящи основанията за
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неговата отговорност, процедурата по нейното реализиране и
конституционно значимите й последици, които довеждат до предсрочно
прекратяване на пълномощията на държавния глава. Ето защо е възможно да
се обособи самостоятелен вид отговорност на държавния глава, която може
да бъде обозначена като ”парламентарно-конституционна” отговорност.
След анализ на източниците, субектите, основанията, процедурата и
последиците при реализация на отговорността на държавния глава в
различните форми на този институт, настоящото изследване систематизира и
обособява няколко особено важни характеристики:
—Институтът на отговорността на държавния глава притежава ясно изразени
юридически характеристики. Същевременно отговорността на държавния
глава изпълнява и политически функции, като играе решаваща роля при
осигуряване на необходимия баланс между властите. Ето защо тази
отговорност може да бъде открита във всяка една форма на държавно
управление и се превръща в имплицитна негова част. В нейния по-широк
смисъл, отговорността на държавните органи легитимира пред гражданите
тяхната власт от една страна, а от друга – тя се явява юридическа и политическа
основа на техния политически авторитет. По този начин възниква иманентната връзка
между управляващи и управлявани, която довежда до „овластяването” на
държавните органи по волята на гражданите, но същевременно поражда
необходимостта от носенето на реална отговорност от управляващите пред
същите тези граждани. Ето защо отговорността в държавното управление може
да се приеме за основен принцип на правовата държава.
—Отговорността на държавния глава, въпреки че се явява част от „общата“
отговорност на всички държавни органи пред гражданите, има свое
собствено съдържание и характеристики. Тази самостоятелност на института
произтича от конституционноправния статус на държавния глава и неговите
функции в държавното управление. Независимо от източника и произхода на
властта на държавния глава, историческото развитие на институцията,
преминавайки през различни форми и модели, доказва, че при едно
демократично управление, неговата власт винаги следва да се съпътства от
адекватна степен на лична отговорност.
—Държавният глава е поставен извън трите власти от гледна точка на
класическия принцип на разделение на властите ( според теорията за
неговата „неутрална власт”), но в замяна на това той е длъжен да осигури
необходимото взаимодействие между тях. За тази цел му се предоставят
изрично регламентирани във всяка една Конституция правомощия, които
позволяват той не само да се яви като арбитър в споровете между отделните
власти, но му възлагат и задължението да осигури едно хармонично
управление. Изпълнението на тези важни и съществени функции в
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държавното управление довежда до необходимостта от определена степен на
политическа самостоятелност на властта на държавния глава, която се
реализира или чрез превръщането му в титуляр на изпълнителната власт или
чрез предоставянето му на имунитет и редуцирането на неговата отговорност.
—Отговорността на държавния глава се явява важен показател за
демократична и правова държава и за недопускане на авторитаризъм в
държавното управление. Тази отговорност е в основата на принципа на
разделение на властите, но тя се явява и важен инструмент и средство за
политически контрол върху дейността на държавния глава. Същевременно
неговата отговорност му позволява той да влияе от една страна върху
държавната политика в интерес на нормалното функциониране на държавния
механизъм, а от друга – тя осигурява необходимия баланс на държавните
интереси.
Становището за самостоятелна власт на държавния глава обаче
предизвиква конфликт между неговата власт и властта на представителния
орган – парламента. По мое мнение, твърде крайни са разбиранията за
съществуването на още един център на власт в държавното управление,
който може да бъде противопоставен на властта на парламента, както и
вижданията за позицията на държавния глава като плебисцитиарен арбитър
поради пряката легитимация на неговата власт. Ето защо именно институтът
на неговата отговорност се превръща в основен аргумент за опровергаване на
това становище – той не позволява концентрация на публичната власт в
неговите ръце. Институтът на отговорността му спомага по-скоро той да
придобие в държавното управление „auctoritas“, допълвайки недостига от
„potestas“.
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ІІІ. Справка за по-съществените приносни моменти
1.Дисертационният труд за първи път разглежда
института на
отговорността на държавния глава като научен, теоретичен, методологически
и гносеологичен проблем в различните форми на държавно управление.
2.Направено е последователно и систематично изследване на
основанията и на процедурите по търсене на отговорност на държавния глава
в президентската, парламентарната и полупрезидентската република.
3.Проследени са интерпретации в съвременната констиционноправни
системи на института на отговорност на държавния глава.
4.Предложен е модел относно съдържанието и функциите на института
на отговорност на държавните органи в държавното управление.
5.Реконструиран е дебат в актуалния български конституционен модел
на отговорността на президента на РБ.
6.Разработени са отделни варианти и са направени конкретни
предложения за усъвършенстване на конституционните разпоредби,
отнасящи се до отговорността на президента на РБ.
ІV. Публичност на получените от дисертационното изследване
резултати

1. Участие в научни конференции:
• Научна конференция с международно участие "Развитието на правото в
контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна ",
организирана от Варненския свободен университет в периода от 24-25
юни 2016 г., е представен доклад на тема: "Републикански президент".
• Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея
в образованието", организирана от Бургаския свободен университет в
периода от 20-21 септември 2016 г., е представен доклад на тема:
"Контрасигнатура на актовете на държавния глава".
• Научна конференция на тема "Правото на сигурност"в рамките на
лятната научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец
Храбър" , Варна, (23-25.06.2017г.)
• Научна конференция на тема "Правото на сигурност" на, организирана
от Бургаски свободен университет, Бургас, (29-30.09.2017 г.).
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• Конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз”,
организирана от Висшия адвокатски съвет със съдействието на
Българската асоциация за Европейско право, София, (29.09.2017 г.)
• Експертно обществено обсъждане на проекта на актуализирана
стратегия за национална сигурност, организирано от Варненския
свободен университет „Черноризец Храбър“ в партньорство с ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров”
• Доклад на проведена кръгла маса в БСУ на тема „Европейска
интеграция и добро управление (good
governance)” съвместно с
Македонската академия на науките и изкуствата, (25.09.2018 г.)
2. Публикации:
1. Георгиев, Кръстьо.Конституционни основи на отговорността на
президента на САЩ,Бургаски свободен университет,Юридически
факултет, Юридически сборник , Т.13, Гл.ред. Емилия Къндева :
Албатрос, 2004, с. 41-55.
2. Георгиев, Кръстьо. Президентът на САЩ, Бургаски свободен
университет. Юридически факултет, Юридически сборник , Т.1-Т.6,
Бургас, 1996, с. 117-130.
3. Георгиев, Кръстьо.Държавният глава в парламентарната демокрация на
Австрия и ФРГ, Бургаски свободен университет. Юридически
факултет, Юридически сборник, Т. 10, Ред. Иван Владимиров и др. :
БСУ, 1999, с. 153-168.
4. Георгиев, Кръстьо.Основи на конституционната отговорност , Научна
конференция с международно участие "Присъединяването на България
към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми и перспективи",
Бургас, 9-11 юни 2006 г. ,Сборник доклади ,Т. 3, Бургаски свободен
университет, 2006, с. 131-137.
5. Георгиев, Кръстьо. Институтът на разпускане на парламента интегрираща или дискреционна власт на президента?, Международна
конференция „Предизвикателства пред висшето образование и
научните изследвания в условията на криза”, Бургас, 25-26.06.2010 г.,
Т. 3, Сборник доклади, Бургаски свободен университет, 2010, с. 511521.
20

6. Георгиев, Кръстьо. Имунитет на държавния глава, Бургаски свободен
университет. Център по юридически науки, . Юридически сборник ,Т.
18 ,Ред. Силви Чернев, Бургаски свободен университет , 2011, с. 98.
7. Георгиев, Кръстю. Власт и отговорност на държавния глава, БСУ,
Център по юридически науки, Юридически сборник,Т. 20 , Ред. Силви
Чернев ,Бургаски свободен университет, 2013, с. 110-136.
8. Георгиев, Кръстю. "Pouvoir Neutre" и отговорността на държавния
глава, Научна конференция с международно участие”Знанието традиции, иновации, перспективи”, Бургас, 14-15 юни 2013 г.,Сборник
доклади, Т. 2, Бургас,: Бургаски свободен университет, 2013, с.177-184.
9. Георгиев, Кръстю. Контрасигнатура на актовете на държавния глава,
Юбилейна научна конференция с международно участие:Новата идея в
образованието, Бургас, 20-21 септември 2016 г., Сборник доклади, Т. 2.
- Бургас, 2016, с. 180-187.
10. Георгиев, Кръстю.Републикански президент, Международна научна
конференция "Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза
в Близкия изток и Украйна, Лятна научна сесия на ЮФ,24-25 юни 2016
г., Сборник доклади, Научен алманах на ВСУ "Черноризец Храбър",
Серия "Юридически науки и обществена сигурност“ N 31, с. 51-60.

21

