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Конституция 

Конституцията е основен и върховен закон, който регламентира най-

значимите обществени значения. Тя ни осигурява свободата, но не и 

свободията. Всяка държава си има конституция, за да има някакви точни и 

ясни правила.  

Платон и Аристотел са първите, които проявяват белезите на конституция. 

Цицерон развива техните възгледи в условията на Римската империя, 

където владетелите издавали „императорски конституции”. Тогава си 

проличава, че законността е обективна необходимост за утвърждаване на 

порядъка и съхраняване на държавността, но законността в древността е 

само предистория на конституционализма и има твърде малко общи 

характеристики със съвременния конституционализъм. 

През периода на просвещението се дава началото на съвременната 

конституция. Тогава теориите на Джон Лок, Шарл Луи дьо Монтескьо, Жан-

Жак Русо изпъкват. В тях е залегнала концепцията, че е необходимо има 

пълна власт и всичко да е в контрола на властта. 

Първата българска конституция е приета на 16 април 1879г. От 

Учредителното събрание във Велико Търново. Тя остава в сила до 1947 г., 

когато е приета „Конституция на Народна република България. От тогава тя 

се надргражда и актуализира.  

Тя установява основните принципи и се създава цялата система, в която 

живеем. Устройството на обществото включва и политическата система. 

Нейна основа е държавата като особена политическа организация на 

обществото. Държавата е факторът, който превръща обществото в 

организирана формация, тъй като без държава не може да има 

конституция, нито общество. В основата на конституцията стои 

демократичният статус на гражданина. Тя регламентира основните права, 

свободи и задължения на гражданина. В основата на гражданското 

общество стои личността със своите надеждно гарантирани права и защита 

на интересите на човека. Човекът е поставен най-високо в йерархията на 

социалните ценности. Той е активен фактор в управлението и контрола 

върху публичните институции, тъй като след 18-годишна възраст може да 
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гласува и с това с включва в управлението. В гражданското общество 

според Хегел доминират личните интереси и свободата на човека. То 

съществува при висока степен на индивидуализация и разделение на 

труда в условията на пазарни отношения, основаващи се върху частната 

собственост. Този възглед отразява същността на идеята за гражданското 

общество. 

Конституцията предоставя широки права и свободи на личността. 

Регламентираните в нея права и свободи ограничават пределите на 

властта на държавата по отношение на гражданите. Идин друг основен 

принцип е равноправието. Принципът на равноправието също е застъпен. 

В обществото равенството се проявява като равноправие на човека и 

неговото равенство пред закона. Без него правата и свободите губят 

своето значение, защото се превръщат в привилегия на едни и 

ограничение за други. Основен принцип на всяко демократично общество 

е хуманизмът. Човекът със своите права и законни интереси стои в 

основата на гражданското общество. Предоставените широки права и 

свободи създават условия за съществуване на човека. Във всички 

хуманитарни международни книжа е заложена грижата за човека. Те 

провъзгласяват и гарантират неговата свобода и права и имат за цел да 

защитят човека. 

Както си личи вече, хуманизмът е основна идея, заложена в правното 

положение на човека и гражданина. Принципът на демократизма 

определя основните насоки в развитието на обществото и държавата. Той 

характеризира същността на правния статус на гражданите. 

Демократизмът на правното положение на човека и гражданина в 

обществото и държавата намира израз в единния комплекс от права, 

свободи, задължения и техните гаранции. Демокрацията е политическа 

категория, поради това демократизмът е принцип с политическа 

характеристика. Той намира конкретно проявление преди всичко в 

уредбата и упражняването на политическите права и свободи.Всички 

права и свободи на гражданите, регламентирани в Конституцията, са 

демократични по своето съдържание.  
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Без конституция в момента щяхме да живеем в безполядък и всеки щеше 

да си прави, каквото иска.  Тя има обективно съдържане, което не ти казва 

как да жевееш, а кое е правилно и ти осигурява права и защита. 

Термини: 

• Равноправие- Който притежава еднакви, равни права с друг.- Equality 

• Равнопоставеност- Еднаквост, Равноправно положение на хората в 

обществото; равноправие.- Equality 

• Република- Форма на управление, при която държавните органи са 

изборни за определен срок.- republic 

• Демократизъм- Форма на обществено-политическа организация, 

която се основава на равни права на гражданите в управлението; 

народовластие.- democracy 

• Права- Установени и съблюдавани в едно общество норми за 

регулиране на отношенията между гражданите и техните 

обединения, както и науката за тези норми.- rights 

 


