
Жейна Георгиева - №12 – 10а клас 

Конституция 

     Конституция се нарича основният закон на държавата, който установява принципите 

на управление – формата, структурата и процедурите на държавните и местните 

органи, икономиката и обществото и отношенията между държавата и гражданите. В 

този смисъл всяка държава има конституция. Систематизирано и обобщено може да се 

каже, че конституцията е систематизирана съвкупност от правни норми, имащи най-

висок ранг, регулира основния правов ред в държавата относно нейната форма, 

структура и организация, установява и урежда отношението „държава-гражданин“ и е 

създадена на основата на общественото съгласие и по особен ред. Конституцията е 

правно нормативно произнасяне с най-висока сила по основните ценности и по 

основните принципи за упражняването на властта в държавата. Материалното понятие 

за конституция посочва двата задължителни елемента на конституцията – разделение 

на властите и гаранция на правата на гражданите. Това съвременно разбиране се 

изгражда едва от края на 18 век с движението за конституционализъм.  

     В България. Първата българска конституция е приета на 16 април 1879 г. от 

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

приета „Конституция на Народна република България“, по-късно заменена 1971 г. от 

т.нар. Живковска конституция. С падането на комунизма е приета нова конституция, 

която изоставя наименованието „Народна“, това е конституцията от 13 юли 1991 г., 

която е действаща и до днес. Тя се състои от 169 члена, подредени в 10 глави плюс 

преходни и заключителни разпоредби. 

     Характеристики.  Конституцията е акт на учредителната власт, теоретично тя е 

първичен акт на суверена. Конституцията е източник на правото, който съдържа 

абстрактни правила за поведение и е издаден от върховния законодателен орган. Това 

означава, че конституцията е закон. Механизмът по приемането и промяната му са 

описани в самия него. Конституцията се намира на върха на йерархията на 

нормативните актове, които не трябва да и противоречат. Това се осигурява чрез 

контрола за конституционосъобразност. Особено важна е силата, която конституцията 

придава на валидно сключените международните договори.  

       Принципи. Конституционните принципи, наричани още основни принципи са 

ръководни начала, основни идеи и висши правила в конституцията. Като най-важни 

принципи на българската конституция се сочат: народен суверенитет, правова 

държава, в частност конституционализъм, равноправие на гражданите, политически 

плурализъм, демократизъм, принцип за разделение на властите, либерализъм и 

пазарна икономика, хуманизъм, социална държава и защита на потребителя. Според 

концепцията за конституционния гарантизъм е достатъчно наличието на конституция и 

конституционна юрисдикция, за да се нарече държавата правова.  



       Етимология. Терминът конституция произхожда от латинския глагол constituere, 

което означава „поставяне в начално положение“ с много значения: настройвам, 

установявам, засаждам, учредявам, заселвам и др.  

       Фактическа конституция.  Основна категория в политологическия и въобще 

социологическия възглед за конституцията е „фактическата конституция“. Умерените 

политолози не отричат формално-юридическата трактовка на конституцията, но държат 

сметка и за живата, реалната конституция, която е непрекъснато променяща се. 

Фактическите отношения между индивидите и групите в обществото се включват в 

едно устройство, което не винаги отговаря на записаното във върховния закон. 

Възможно е, разбира се, фактическата конституция да съответства на юридическата, 

тогава за фиктивна конституция не може да се говори.  

      Стабилност и изменчивост. Конституцията е стабилен юридически акт, който 

регистрира състоянието на обществото и държавата. Когато то се промени, често се 

променя конституцията, а при революционни промени – приема се нова. Една 

конституция може да се определи като гъвкава, ако може да бъде променяна от 

обикновен парламент, а ако е предвиден специален орган и ред, конституцията се 

определя като твърда. Неотстраняването на противоречията между състоянието на 

обществото и предписаното в конституцията може да доведе до социално напрежение 

или до погазване на конституцията, а в най-добрия случай до това, вместо фиктивната 

формална конституция да се прилага фактическата.  

 

Термини: 

1. Конституция – constitution – основен закон на държава 

2. Конституционализъм – constitutionalism - предполага наличието на баланс 

между държавната власт и правата на гражданите 

3. Акт на суверена – act of the sovereign  

4. Конституционосъобразност – constitutionality – по-голямо съобразяване с 

конституцията на страната и нейното спазване 

5. Суверенитет – sovereignty - неотчуждаемо юридическо качество на независима 

държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност, висша 

отговорност и ценност като първичен субект на международното право 

6. Политически плурализъм – political pluralism - потвърждение или допускане на 

множество мнения, възгледи или гледни точки по даден въпрос 

7. Демократизъм/Демокрация – democracy - форма на управление, при която 

държавната власт произтича от народа чрез консенсус консенсусна демокрация, 

чрез провеждане на референдуми пряка демокрация или избрани 

представители представителна демокрация 



8. Либерализъм – liberalism - от латинската дума liberalis, означаваща „присъщ на 

свободата“, „благовъзпитан“, „учтив“, „щедър“; морална концепция и 

политическа философия, също идеологическо течение, което се отстоява 

свободата и равенството като основни човешки ценности 

9. Хуманизъм – humanism - система на образование и метод за изследване 

10. Гарантизъм – guarantee – подсигуряване, че нещо ще се случи или че ще бъде 

направено 

11. Фактически отношения – actual relationships - към тях са отнесени реномето и 

клиентелата на търговското предприятие, които се основават на особената 

организация, вътрешна и външна, на източниците на покупките, на пазарите за 

продажбите 

 


