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Център на НПО 
в Разград 

Изх. № Ц-8/26.01.2011г. 
 

ДО ПРОФ. ЕВГЕНИ ТАНЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОНЕН 
СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ГРАД СОФИЯ 

 
 

Относно: Конституционно дело 19/2010г. за УБДХ и предоставени доклади от 
гражданско наблюдение на съда в осем града 

 
 
 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЧЕВ, 
 Пиша Ви по повод образувано Конституционно дело 19/2010г. по искане на тричленен 
състав на Върховния административен съд за установяване противоконституционност на чл. 
7 от Указа за борба с дребното хулиганство. 

 Ние Ви предоставихме два отделни документа с резултатите от гражданско 
наблюдение на съда и съдебната практика в осем различни града на България. 

За първи път в рамките на граждански мониторинг са наблюдавани и анализирани 
съдебните практики по УБДХ. Констатациите сочат, че в някои от съдилищата налаганите по 
този Указ наказанията, предвиждащ бързо производство, противоречат на европейското 
законодателство и са в пряко нарушение с правата на гражданите.  

Проучването на делата пред Европейския съд по правата на човека, страна по които е 
България, поставя въпроса за съответствието на процедурата, по която се налага едно от 
двете алтернативно предвидени в Указа за борба с дребното хулиганство наказания – 
задържане в поделенията на МВР за срок от 15 денонощия с Европейската конвенция за 
правата на човека и основните свободи. 

Ние сме установили няколко сериозни недостатъка на Указа, за да поискаме 
отмяна на целия нормативен акт, който е в сила от 1963г.: 

1. Липсва административно наказание „задържане в поделенията на МВР” в 
специализирания закон за административните наказания. В ЗАНН не е предвидено 
такова наказание и съответно Указът противоречи с въвеждането на друго 
различно; 

2. Административно наказание „задържане в поделенията на МВР” на практика е 
„лишаване от свобода” и трябва да подлежи на съдебен контрол.  

3. Липсва възможност за обжалване на съдебните актове в противоречие с АПК, 
който е в сила от 2007г.; 

4. В разрез с европейските норми се предвижда налагане на наказание „задържане в 
поделенията на МВР” на непълнолетни младежи между 16 и 18г.; 
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5. Налице са две осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека 
срещу България по темата за УБДХ, като Правителството не е предприело мерки 
да хармонизира законодателството. 

6. В голямата си част местата за изтърпяване на административно наказание 
„задържане в поделенията на МВР” не отговарят на елементарни здравни и 
санитарни стандарти за ограничаване на човешките права. Тези т.нар. полицейски 
подразделения в МВР не подлежат на никакъв санинатерн контрол от страна на 
МЗ-РИОКОЗ, понеже не са включени в задължените обекти за проверка и 
включване в регистъра с обществени обекти. 

7. Противоречивата съдебна практика на Административен съд – София, който 
разглежда жалби по УБДХ, и останалите административни съдилища, които 
отказват и прекратяват производствата. 

8. Прилагането на мярка „задържане в поделенията на МВР” не изпълнява основната 
роля за обществено въздействие и превенция на нарушителите. 

Бих желал да изразя позицията на Националната НПО мрежа за гражданско 
наблюдение на съда, в която членуват 45 граждански организации, и на Центъра на 
НПО в Разград, да бъдем конституирани като страни по делото.  
 Прилагам допълнителен текст в подкрепа на нашите наблюдения по прилагане на  
УБДХ, който разпространихме до заинтересованите местни институции в град Разград. 
Разполагаме с наблюдение прилагането на УБДХ и в градовете Велико Търново, Ловеч и 
Кубрат, които можем да предоставм допълнително. 

 

 
26.01.2011г.        С уважение: 
Град Разград         Георги Милков 
          Председател на УС  
 
 
 
 
 

 
С подкрепата на Фондация „Америка за България” 

 
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен 

сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 година, 
Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от 
Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. 
Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават 

отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 
 

 


