
Милков, Цветанов и Цачева – страни по дело 

 в Конституционния съд 

 Центърът на неправителствените 
организации в Разград е конституиран като 
заинтересована страна по дело пред 
Конституционния съд. Процесът е свързан с 
обявяването на клауза от Указа за борба с 
дребното хулиганство за 
противоконституционна. 

Шест държавни институции и шест 
неправителствени институции са 
конституирани като заинтересовани страни 
по делото за обявяване на клауза от УБДХ за 

противоречаща на Конституцията на Република България и на Конвенцията за защита 
правата на човеке. Става въпрос за чл. 7, изр. 1 от нормативния документ съгласно 
който "Решението на районния съдия не подлежи на обжалване и се изпълнява 
незабавно". Делото ще се гледа по искане на Върховния административен съд по 
обжалвано пред него дело на Административен съд-Разград. Процесът срещу Явор 
Киранов от село Сейдол бе сред поводите Центърът на НПО - Разград да започне 
наблюдение над делата по УБДХ и да обяви своя позиция по същността и прилагането 
му. Според лидера на гражданската структура Георги Милков действащият от 1963 
година нормативен документ има няколко сериозни недостатъка. Той въвежда 
наказание „задържане в поделенията на МВР", което не съществува в специализирания 
Закон за административните наказания. На практика това е наказание лишаване от 
свобода, а не подлежи на съдебен контрол и на право на обжалване - смята Милков. 

В определението си за допустимост Конституционният съд дава срок от 14 дни на 
всички страни по дело №19/2010 г. да представят писмено своите становища. 
Заседанията на институцията се провеждат без присъствието на заинтересованите 
страни, освен когато съдът реши друго, изслушват се експерти и се събират 
доказателства, след като това приключи конституционните съдии се произнасят с 
решение в двумесечен срок. 

Останалите заинтересовани страни по делото са: Народното събрание, Министерския 
съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, Върховния 
касационен съд, главния прокурор, Висшия адвокатски съвет, Българския хелзинкски 
комитет, Съюза на юристите в България, фондация "Асоциация за европейска 
интеграция и права на човека", фондация "Български адвокати за правата на човека" 
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