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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
Професионален празник на работещите в системата на Главна 
дирекция “Изпълнение на наказанията”.  
На 29 януари, своя професионален празник честваха работещите в 
системата на затворите и арестите.  
29 януари е обявен за празник на Главна дирекция “Изпълнение на 
наказанията” с Решение № 862 на Министерския съвет от 15.12.2006 г., 
защото на тази дата преди 136 години се слага началото на новата 
наказателно-изпълнителна система в България. На 29 януари 1879 г. са 
утвърдени Привременните правила за учредяването на затворите от 
императорския руски комисар А. М. Дондуков-Корсаков, един 
исторически документ за системата.  
 
Министерството на правосъдието поиска становища за изготвяне 
на Концепция за организацията на дейността на вещите лица 
Министерството на правосъдието поиска експертни становища от 
Върховния касационен съд, Върховния административен съд, 
Прокуратура на Република България, апелативните, окръжните и 
административните съдилища, както и от Българската асоциация на 
вещите лица и експертите във връзка с изработването на Концепция за 
организацията на дейността на вещите лица. Предложенията на 
магистратите и експертите ще подпомогнат сформираната в 
министерството междуведомствена работна група, която трябва да 
изготви Концепцията, а при необходимост и проект на Закон за вещите 
лица. 
Ключовата роля на фигурата на вещите лица, техният статут, 
критериите за избор, както и фактът, че съдебната експертиза има 
съществено значение за изхода на съдебните производства, е отчетен 
в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 
съдебната система, одобрена от Народното събрание на 21 януари 
2015 г. В нея е предвидено изработване на цялостен модел на 
експертизите, включително чрез: 
• повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед 
професионалната им квалификация и интегритет; 
• антикорупционни мерки;  
• гаранции за адекватен избор по конкретните дела; 
• адекватно заплащане и механизъм за планиране на бюджета за 



експертизи; 
• адекватно финансиране.  
Успоредно с това, Министерството на правосъдието започва анкета за 
оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните 
експертизи и проблемите, засягащи провеждането им. Допитването 
има за цел да очертае необходимите промени в уредбата, регулираща 
дейността на вещите лица.  
Анкетата е подготвена от екип социолози от катедрата по социология 
на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е 
публикувана на интернет платформа и се осъществява по електронен 
път до 19 февруари 2016 г. Анкетата може да бъде попълнена на 
следния електронен адрес: 
http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg 
 
Съвет по прилагане на актуализираната Стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 
Десет професионални и неправителствени организации са подали 
формуляри и съответни документи за участие в Съвета по прилагане 
на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в 
съдебната система, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 
3 на Министерския съвет от 2016 г.  
На 25 януари 2016 г. комисия, определена със заповед на министъра 
на правосъдието, в състав Красимира Филипова, заместник-министър 
на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в политическия кабинет 
на министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен 
експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на 
министерството разгледа получените формуляри за участие в Съвета 
по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система. 
Комисията реши, че следните 9 организации отговарят на критериите 
за членство в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за 
реформа на съдебната система: 
 1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“ 
 2. Сдружение „Камара на следователите в България“ 
 3. Сдружение „Съюз на съдиите в България“ 
 4. СНЦ „Сефита“ 
 5. Съюз на юристите в България 
 6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ 
 7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ 
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 8. Български институт за правни инициативи 
 9. Национална мрежа за децата 
 
На 29.01.2016 г. се проведе първото заседание на Съвета по 
прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа 
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева свика първото 
извънредно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната 
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 
Министърът председателства съвета, в който участваха: 

 Благовест Пунев - съветник на министъра на правосъдието и 
секретар на Съвета 

 Димитър Узунов - представляващ Висшия съдебен съвет 
Павлина Панова - заместник-председател и ръководител на 
Наказателна колегия на Върховния касационен съд 

 Боян Магдалинчев - заместник-председател на Върховния 
административен съд 

 Пенка Богданова - заместник на главния прокурор при Върховната 
касационна прокуратура 

 Петър Раймундов - инспектор от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет 
Юрий Бошнаков - заместник-представител на Висшия адвокатски 
съвет 
Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите 
Драгомир Йорданов - директор на Националния институт на 
правосъдието 

 Красимира Филипова - заместник-министър на правосъдието 
Александра Ковачева - член на политическия кабинет на 
заместник министър-председателя по европейските политики и 
институционалните въпроси 
Евгени Иванов - председател на УС на Сдружение „Асоциация на 
прокурорите в България“ 

 Петко Петков - председател на Сдружение „Камара на 
следователите в България“ 
Атанас Атанасов - председател на УС на Сдружение „Съюз на 
съдиите в България“ 

 Любомир Герджиков - изпълнителен член на СНЦ „СЕФИТА“ 
Владислав Славов - председател на „Съюз на юристите в 
България“ 



 Георги Милков - председател на УС на НПО „Разград“ 
Йордан Йорданов - председател на УС на Сдружение „Програма 
за развитие на съдебната система 

 Биляна Гяурова-Вегертседер - представител на Български 
институт за правни инициативи 

 Дани Колева - програмен директор на Национална мрежа за 
децата 

Министър Екатерина Захариева подчерта, че целта на Съвета е преди 
всичко да координира работата на институциите за изпълнение на 
мерките, заложени в стратегията и пътните карти към нея, да отчита 
напредъка, изработва нормативни документи и да предлага мерки. 
„Опитали сме се максимално широко да застъпим всички страни, така 
че Съветът да бъде работещ формат. Тук са представителите на 
всички заинтересовани институции, неправителствения сектор и 
професионалните организации. Предвидена е възможност по преценка 
на членовете и председателя, в заседанията да се канят и включват за 
участие и други страни“, обясни министър Захариева. Тъй като 
работата е много а е заложено Съветът да заседава по-малко от 4 пъти 
годишно, са предвидени и извънредни заседания, допълни Захариева. 
Тя определи като належащи три задачи: 
• Изготвяне на проект на Закона за изменение и допълнение нав Закона 
за съдебната власт /ЗИД на ЗСВ/, така че той да бъде приведен в 
съответствие с приетите промените в Конституцията, както и 
предприемане на други изменения във връзка с актуализираната 
стратегия; 
• Изработване на план за действие по препоръките в доклада на ЕК по 
механизма за сътрудничество и оценка с ясни отговорни институции и 
срокове за тях; 
• Изработване на пътна карта за електронно правосъдие. 
По време на заседанието членовете на Съвета обсъдиха доклада за 
актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система за 2015 
година. 
Съветът предложи и неговите членове единодушно приеха да се 
работи приоритетно до средата на месец февруари по законопроекта 
за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта на 
разпоредбите, отнасящи се до променените такстове в Конституцията 
така, че да бъде спазен определеният срок в основния закон.  
По отношение на останалите текстовете от проекта, като атестирането 
на магистратите, кариерното израстване, конкурсите, Съветът постави 
краен срок не по-късно от края на април.  



Министерството на правосъдието представи таблица с конкретни 
мерки по доклада на Европейската комисия за напредъка на България 
през 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. 
Институциите, които са отговорни за това, е необходимо да попълнят и 
представят графика с мерките за изпълнение.  
Следващото заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната 
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система ще се 
проведе, когато експертните работни групи бъдат готови с конкретни 
предложения по ЗИД на ЗСВ. 
 
Централният регистър за юридическите лица с нестопанска цел 
към МП: Не се дължат държавни такси за предоставяните от 
регистъра услуги 
Във връзка с получени телефонни обаждания от юридически лица с 
нестопанска цел, в които се твърди, че за „регистрация в публичен 
регистър" или за „актуализиране на регистрацията“ в Централния 
регистър за юридическите лица с нестопанска цел за обществено 
полезна дейност към Министерството на правосъдието (ЦРЮЛНЦ) 
вече се изисква заплащане на парични суми, от Министерството на 
правосъдието категорично заявяват, че за всички предоставяни от 
ЦРЮЛНЦ административни услуги не се дължат държавни такси.  
Процедурите по вписване в ЦРЮЛНЦ, заявяване на промени във 
вписаните обстоятелства и отчитане на дейността на юридическите 
лица са безплатни.  
 
Свидетелство за съдимост и удостоверяване с Апостил вече могат 
да се плащат чрез ПОС терминал 
Държавната такса за издаване на свидетелство за съдимост и 
удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина от 
днес могат да се заплаща директно на гише, с кредитни и дебитни карти 
чрез ПОС терминални устройства. 
Новата опция, въведена от Министерството на правосъдието в 
Централно бюро Съдимост и Апостил на ул. „Аксаков“ № 5, цели 
улеснение на гражданите за получаване на услугите на едно гише и 
избягване на допълнителната такса при банковите преводи. 
Държавната такса може да се плаща, чрез карти, поддържани от 
следните платежни системи: MasterCard, Maestro, VISA, VISA 
electron. 
От началото на декември м.г. гражданите могат да получават услугата 
по издаване на електронно свидетелство за съдимост, чрез директно 



заплащане на държавната такса през сайта на Министерството на 
правосъдието с дебитна или кредитна карта. 
Това бе първата услуга в българската администрация, за която се 
въвежда подобна възможност за плащане, при това, без гражданите да 
дължат никаква такса за превод. 
Така гражданите могат по електронен път през интернет чрез 
електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно 
свидетелство за съдимост от всяка точка на света, с достъп до 
интернет. 
 
Красимира Филипова и Вергиния Мичева-Русева са назначени за 
заместник-министри на правосъдието 
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов Красимира 
Филипова и Вергиния Мичева - Русева са назначени за заместник-
министри на правосъдието.  
Вергиния Мичева-Русева, която заемаше поста на заместник-министър 
до 11 декември 2015 г., е магистър по “Право” на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. Има над 19 години трудов стаж в 
областта на правото, включително и международен опит като съдия в 
мисията на Европейския съюз за установяване на правов ред в Косово. 
Като заместник-министър на правосъдието (01.12.2014 г. - 11.12.2015 
г.) познава детайлно работата на Министерството на правосъдието. На 
тази позиция тя е отговаряла за провеждането на реформата в 
детското правосъдие, за транспонирането на няколко европейски 
директиви в националното ни законодателство, за промени в 
търговската несъстоятелност и други области, които са под 
наблюдение на Европейската комисия. 
Красимира Филипова, също възпитаник на Софийския университет, 
завършва „Право“ през 1999 г. Има магистърски степени по 
“Международни отношения - право на ЕС” от СУ “Св. Климент 
Охридски” и по „Европейски науки - право на европейската интеграция“ 
от университета Нанси - Франция. 
Красимира Филипова е с над 14 години трудов стаж в областта на 
правото, като от 2001 г., работи в системата на прокуратурата и от 
началото на 2014 г. заема длъжността заместник-апелативен прокурор 
в Апелативна прокуратура-София. Красимира Филипова е с 
дългогодишен опит в наказателното право и наказателния процес, 
включително в областта на изпълнение на наказанията. От 2007 г. до 
сега е със статут на временен преподавател в Националния институт 
на правосъдието. 



 
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Висшият съдебен съвет насрочи заседание на ВСС на 3 февруари 2016 
г. от 14.00 ч. в Националния институт на правосъдието за разглеждане 
на Доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 
27.01.2016 г. 
Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов покани да 
участва в обсъждането на Доклада на ЕК Гражданския съвет към ВСС. 
На членовете на Гражданския съвет ще бъде предоставена 
възможност да изразят становище по Доклада. 
 
 „Ролята и значението на районния съд за местните общности в 
контекста на реформата на съдебната карта” обсъдиха на 
дискусионна кръгла маса магистрати и експерти. Форумът бе 
организиран по инициатива на Комисията по анализ и отчитане 
степента на натовареност органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) и 
в нея участваха заместник-министъра на правосъдието Красимира 
Филипова, съдии от Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд, членовете на Висшия съдебен съвет - Калин 
Калпакчиев, председател на КАОСНОСВ; Галина Карагьозова, 
Магдалена Лазарова, Соня Найденова и Юлия Ковачева, 
административни ръководители и магистрати от районните съдилища, 
представители на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, 
Камарата на частните съдебни изпълнители, Съюза на юристите и 
съсловните организации на магистратите. 
 
От 2016 година Висшият съдебен съвет приема всички свои 
решения при явно гласуване в изпълнение на ЗИД на Конституцията 
на Република България, с параграф шести на който се отмени чл. 131 
от Конституцията, регламентиращ тайното гласуване. 
За осъществяване на явното поименно гласуване експертите от 
дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” 
разработиха временен софтуер, който се въведе след приемане 
на Временни правила за гласуване на решенията на ВСС, на 
заседанието на 20.01.2016 година. 
Новият начин на гласуване със софтуера дава възможност в реално 
време да се проследяват резултатите от гласуването на всеки член на 
Съвета. Същите ще бъдат неразделна част на протоколите от 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3444#1


заседанията на ВСС и ще се публикуват на интернет страницата, което 
гарантира прозрачност и откритост в работата на ВСС. 
 
Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, един „против” и един 
„въздържал се” освободи Соня Найденова като представляващ 
Висшия съдебен съвет. 
По предложение на дванадесет членове на Съвета за представляващ 
бе избран Димитър Узунов с 13 гласа „за”, нито един „против” и двама 
„въздържали се”. В предложението си за избор на нов представляващ 
членовете на ВСС се мотивират с необходимостта да се реализират 
успешно и експедитивно конституционните промени, съобразно 
параграф 11 от ЗИД на КРБ, както и с показаните високи 
организационни и административни качества, диалогичност, умение за 
работа в екип, последователност и твърдост на Димитър Узунов. 
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Изпит по немски език за стаж в Германия 
Немската фондация за международно правно сътрудничество 
(Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v.) 
организира, съвместно c немската адвокатска колегия, програма за 
гостуване на адвокати от Централна, Източна и Югоизточна Европа в 
Германия, в която е поканен да участва и един български адвокат, 
отговарящ на следните условия: да е на възраст до 35 години, с добро 
владеене на немски език и да работи в областта на гражданското или 
търговското право. В програмата не могат да участват адвокати, които 
работят за немски адвокатски фирми в България или за адвокатски 
фирми с офис в Германия. 
Програмата обхваща периода от 22 август до 1 октомври 2016г. 
Организаторите поемат изцяло, разноските по програмата и по 
настаняването, като осигуряват и средства за пребиваването в размер 
на 550 евро, но гостуващите адвокати сами поемат пътните си разноски 
от и до гр. Кьонигсвинтер в началото и края на програмата. 
Изпитът по немски език за определяне на кандидата ще се проведе в 
сградата на Висшия адвокатски съвет-гр. София, ул. „Калоян" № 1-А на 
18 февруари 2016 г. от 9.30 ч. 
Желаещите да се явят на изпита следва да изпратят документите си 
(заявление, копие от диплома за завършено висше образование и 
автобиография до 5 февруари 2016 г. в адвокатската колегия, в която 
са вписани). 



Желателно е да бъде представен и документ за владеене на немски 
език. 
Документите следва да бъдат в съответната адвокатска колегия до 
посочената по-горе дата - 5.02.2016 г. 
 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТНА ПРАВОСЪДИЕТО 
Управителният съвет на Националния институт на правосъдието 
прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г.  
На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният 
съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план 
за дейността на Института за 2016 г. Приоритетите и подходите при 
осъществяване на учебната дейност на НИП за 2016 г. са отразени в 
докладната записка на директора на НИП до Управителния съвет 
относно Годишния план за 2016 г.: Част от обученията, включени в 
годишната програма, включително регионалните обучения, ще бъдат 
осъществени с финансиране по Оперативна програма "Добро 
управление". 
В съответствие с приетия Годишния план, на 29.12.2014 г. учебният 
календар на НИП за 2016 г бе публикуван на сайта на Института. 
повече 
 
Управителният съвет на Националния институт на правосъдието 
прие Вътрешни правила за организацията и реда за изпълнение на 
Програмата за регионални обучения на съдилищата и 
прокуратурите  
На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният 
съвет на Националния институт на правосъдието прие Вътрешни 
правила за организацията и реда за изпълнение на Програмата за 
регионални обучения на съдилищата и прокуратурите. 
Правилата уреждат отношенията, които възникват между НИП и 
съдилищата и прокуратурите, свързани с различните дейности по 
координация, организация, отчетност и мониторинг на регионалните 
обучения. Предвижда се сключването на партньорски споразумения, 
които детайлно регламентират правата и задълженията 
на  участниците в Регионалната програма.  
Формулирани са унифицирани процедури за кандидатстване, 
провеждане,  отчитане и възстановяване на средствата за 
регионалните обучения на базата на ясно разписани срокове и 
финансови условия. 

http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=991


Правилата предвиждат оптимизиране на капацитета на НИП за 
координация, управление и контрол на регионалните обучения 
посредством ясно разпределение на отговорностите и задачите между 
различните структурни звена на Института.  
С приетите правила се създадават предпоставки за установяването на 
предсказуема и ефективна рамка за развитието на Регионалната 
програма за обучения на съдилищата и прокуратурите, която ще бъде 
приложима и при условията на изпълнението на програми и проекти, 
финансирани чрез средства от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.  
Регионалната програма за 2016 г. ще се изпълнява със средства по 
Оперативна програма "Добро управление", за което НИП ще 
предостави допълнителна информация относно планирането и 
подготовката на регионалните обучения през 2016 г. 
повече 
 

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Съюзът на юристите в България организира КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
МЕДИАТОРИ в периода 18 - 27 март 2016 г. 
Подробности: http://www.sub.bg/news_inic.htm 
 

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ДОКЛАД на Европейската комисия относно напредъка на България по 
механизма за сътрудничество и проверка 
 
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 
Съюзът на съдиите в България обявява стажантска програма за 
студенти, които са в процес на обучение след минимум завършен първи 
семестър на втори курс по специалността "Право". Място на 
провеждане на стажа - гр. София. 
Моля, изпращайте автобиография и кратко мотивационно писмо/до 
половин страница/ на електронен адрес: office@judgesbg.org със 
заглавие „стажантска програма“. 
Срок на кандидатстване: 17.02.2016 г. 
Повече информация може да намерите т у к 
 
ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СФЕРАТА НА 
ПРАВОСЪДИЕТО“ НАБИРА КАНДИДАТИ 
Фондация „Америка за България“ предоставя възможност за 
краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български 

http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=992
http://www.sub.bg/news_inic.htm
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2016_40_bg.pdf
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http://www.judgesbg.org/images/Trainee.pdf


юристи и през 2016 година. Програма „Обучение за професионалисти в 
сферата на правосъдието“ среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 
адвокати с най-добрите практики в САЩ в сферата на върховенството 
на закона. 
Документи за кандидатстване по програмата се подават само по 
електронен път до 18:00 часа на 21 февруари 2016 година. 
Условията за кандидатстване може да намерите т у к 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ 
ПО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ 
"Уважаеми дами и господа, 
Обръщаме се към Вас, за да поставим на вниманието Ви актуални 
въпроси по напредъка на България по предвидените мерки по 
Механизма за сътрудничество и проверка.  
С приемането на страната през 2007 г. за член на ЕС бе въведен 
механизъм, който да следи напредъка на България в областта на 
правосъдието и вътрешния ред, борбата срещу корупцията и 
организираната престъпност. Целите на механизма бяха да 
подпомогне информирането както на европейските институции относно 
състоянието на България в тези области, така и да консултира 
българските институции за извършване на необходимите действия по 
изпълнение на препоръките и логичното постигане на желаните 
резултати. Изготвените за осем години осем последователни доклада 
оставят убеждението за трайна липса на ефективност в проблемните 
за страната области, въпреки множеството законодателни действия.  
Приетата Актуализирана стратегия за съдебна реформа през есента на 
2014 г. се превърна в гарант на доверието на ЕК към страната ни, както 
беше заявено в Доклада на Комисията от 28 януари 2015 г. През 
изминалата 2015 г. заявената позиция трябваше да бъде сведена до 
конкретни действия с предвидим резултат, но това не се осъществи..." 
Цялото писмо може да прочетете т у к 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА" 
"Фондация „Български адвокати за правата на човека“ подкрепя 
позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му 
писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за 
сътрудничество и проверка. 
Като правозащитна организация с почти четвъртвековна дейност в 
сферата на правата на човека, отстояваща принципите на правовата 

http://www.judgesbg.org/images/JJPTP_media.pdf
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държава, сме силно обезпокоени от безпардонната и груба намеса на 
българския министър-председател в работата на Висшия съдебен 
съвет.Самото му явяване му на заседанието на ВСС е проява на явно 
неуважение към съдебната власт в България и разделението на 
властите. 
Същевременно събитията от 14 януари 2016 г. извадиха на показ 
нелицеприятни прояви на зависимост на отделни членове на Висшия 
съдебен съвет от изпълнителната власт и явната им съпротива да се 
установи по един прозрачен и обективен начин истината около 
магистрати, замесени в скандални разговори, от които прозират 
корупционни схеми и прояви. Министър-председателят си позволи да 
отправи груби и неоснователни нападки към председателя на 
Върховния касационен съд, като демонстрира превратно разбиране на 
принципите на правовата държава и парламентарната демокрация. 
Припомняме, че провеждането на периодични избори е само един от 
елементите на демократичното управление и че съществуването на 
независим и безпристрастен съд, способен да гарантира 
върховенството на закона и да защити гражданите от произвол, 
включително и от страна на тези, които - по думите на г-н Борисов - 
„бият на избори и управляват“, е без алтернатива в едно демократично 
общество..." 
Цялата декларация може да прочетете  т у к 
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