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Човекът  живее  в  групи  и  именно  тези  групи  формират  негова
личност. Нормално, човешкият живот протича в разнородни групи на най-
различни  нива  –  от  семейството,  приятелски  кръг,  училище…  до  по-
големите групи – държавата, чийто гражданин е съответния човек, както и
международните организации, в които държавата му членува. Всяка една
група има изградена своя организация и система от правила. 

Този  материал  има  за  цел  да  представи  модела  на  държавата,  в
която живеем – България,  както и кой и как определя правилата,  които
трябва  да  спазват  хората,  живеещи  на  нейната  територия,   и  кой  е
отговорен за това те да се спазват и да преценява дали има нарушения на
тези правила.

В световен мащаб исторически са се наложили две  основни форми
на държавно управление – монархията  и републиката. 

• При монархията върховната държавна власт принадлежи на едно
лице (крал, цар, султан, падишах, емир…) и обикновено се предава
по наследство (най-често по мъжка линия – от баща на син). 

• Републиката възниква  като  противоположност  на  монархията  и
основното при нея е, че се управлява от органи, които се избират от
народа и  изцяло  е  изключена  възможността  управлението  да  се
наследява.

Както  монархията,  така  и  републиката,  имат  различни  видове.
Основните  видове  републики са президентската (при  която
президентът  има  широки  правомощия  в  държавното  управление)  и
парламентарната  (при  която  водеща  роля  в  управлението   има
парламентът).  Според  чл.  1,  ал.  1  от  основния  закон  на  страната  –
Конституцията, България е република с парламентарно управление или по
друг начин казано, България е парламентарна република.



Начело на държавата (или т.нар. „държавна глава“) е президентът
на републиката. Той ( въпреки че думата „президент“ е в мъжки род, няма
пречка за президент да бъде избрана и жена) се избира пряко от народа за
срок  от  5  години  с  право  на  едно  преизбиране.  И  макар  според
Конституцията  президентът  да  е  върховен  главнокомандващ  на
Въоръжените  сили,  функциите  му  са  предимно  представителни,  което
означава, че президентът няма големи правомощия или реална власт да
управлява. Президентът се подпомага от вицепрезидент.

Според Конституцията цялата държавна власт произтича от народа.
Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в
Конституцията. Основен начин за осъществяване на непосредствена власт
от  народа  са  така  наречените  референдуми или  допитвания  по  важни
въпроси  за  страната.   При  референдума,  чрез  пряко  гласуване,  цялото
население  на  дадена  държава  с  право  на  глас  одобрява  или  отхвърля
дадено предложение. В България право да участват в такива допитвания,
както и да гласуват за държавни и местни органи, имат всички български
граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и
не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Всички тези хора в своята
съвкупност  представляват  т.нар.  електорат  (избирателите  като  цяло).
Електоратът избира пряко:

           1. Президент и вицепрезидент на републиката;

2. Народните представители в Народното събрание;

3. Депутатите в Европейския парламент;

4. Местните органи на самоуправление – кметове и общински
съветници.

Народното  събрание се  състои  от  240  депутати.  Те  са
представители  на  народа  и  се  предполага,  че  изразяват  волята  му  и
действат в негов интерес. Основната задача на Народното събрание е да
осъществява законодателната власт, т.е. да съставя законите – правилата,
по които се  организира и  функционира обществото.  За  това  Народното
събрание е законодателния орган (дава закони на хората). За да реализира
осъществяването на тези закони, както и да ръководи живота в държавата,



Народното  събрание  избира  правителство  –  министър-председател  и
министри,  които  да  изпълняват  политиката,  определена  от  Народното
събрание.  Освен,  че  ги  избира,  Народното  събрание  има  право  на
„парламентарен  контрол“  върху  работата  им  и,  ако  не  е  доволно  от
изпълнението,  има  механизми   да  „свали“  правителството  т.е.  да
преустанови дейността му и да организира избор на други министри.

Народното  събрание  чрез  изпълнителната  власт -  Министерски
съвет или  още  наричан  правителство  или  кабинет,  ръководи
управлението  на  държавата.  Но  всяко  населено  място  има  свои
характерни специфики, а оттам и проблеми и нужди. Хората, живеещи в
населеното място, имат право да избират органи (кмет и колективен орган
– общински съвет), които да осъществяват местната политика. Важно е да
се  знае,  че  органите  на  местно  самоуправление (кмет  и  общински
съвет) са независими от централното управление, т.е. те са автономни.
Разбира се, тяхно задължение е да спазват общите закони на държавата,
но как конкретно да управляват населеното място зависи изцяло от тях. 

Независими  са  и  съдиите  –  представители  на  съдебната  власт.  Те  са
хората, които преценяват дали конкретно поведение на даден човек или
група е съобразена със законите или им противоречи и ако поведението
им е в противоречие на нормите (законите) дали трябва да се наложи на
извършителите  на  нарушението  някакво наказание (глоба,  лишаване от
право да упражняват някакво занятие, лишаване от свобода и други).

И ако трябва да обобщим, управлението на страната се упражнява
на две нива – централно – за цялата държава, и местно – по конкретни
населени места. Органите, които упражняват централното управление са
президентът,  Народното  събрание,  правителството.  Органите,  които
упражняват  местната  власт,  са  кметове  и  общински  съвети.
Правораздавателните органи (съдилищата) имат както местни структури –
Районни съдилища, така и по-висши съдилища, които могат да проверяват
работата  на  районните  съдилища  –  такива  са  окръжните  и  върховните
съдилища.

От казаното до сега се надявам да е станало ясно, че хората, които
ни управляват и на централно, и на местно ниво, се избират от всички нас



– пълнолетните (навършили 18 години) граждани на страната. За това и
избирателното  право  е  не  само  право,  но  и  отговорност  –  отговорност
пред себе си и пред цялото общество,  защото с  гласовете си избираме
тези, които ни управляват, и ако тяхното управление не ни харесва, то не
бива  да  забравяме,  че  ние  (активно  или  пасивно,  т.е.  гласувайки  или
негласувайки, защото и негласуването има значение за това, кой ще бъде
избран) сме избрали тези управници. Не е вярно, че нищо не зависи от
отделния  човек,  защото  всички  отделни  хора  в  своята  съвкупност
определят хората, които ги  управляват. За това е важно децата преди още
да  са  навършили  пълнолетие,  да  се  интересуват  от  държавното
управление  и  да  изграждат  своя  гражданска  позиция  и  поведение.
Прочитането  на  този  материал  е  крачка  в  тази  посока,  за  което  те
поздравявам. Надявам се да ти е бил от полза. И дори да не си разбрал
всичко, моля погледни долната схема, от нея можеш да запомниш поне
кои са трите  власти в  държавата  на централно ниво –  законодателната
власт (народното събрание), изпълнителната власт (правителството, както
и местни структури – областните управи) и съдебната власт (съдилищата).
Най-отгоре стои президентът, тъй като той е „държавен глава“, но в нашия
случай  от  тази  „глава“  не  зависи  много,  тъй  като  Конституцията  му  е
отредила повече представителни, отколкото управленски функции. Реално
държавата се управлява от правителството (изпълнителната власт), което
се избира и контролира от народното събрание (законодателната власт),
чийто  състав  се  определя  от  народа,  чрез  избори.  А  съдебната  власт
„правораздава“ т.е. преценява дали законите се спазват.


