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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 129
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам служебно правителство от
12 май 2021 г.:
Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България;
Гълъб Спасов Донев за служебен заместник
министър-председател по икономическите и
социалните политики и служебен министър
на труда и социалната политика;
Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър-председател по обществен ред
и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;
Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление
на европейските средства;
Асен Васков Василев за служебен министър
на финансите;
Георги Великов Панайотов за служебен
министър на отбраната;
Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването;
Виолета Колева Комитова за служебен
министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката;
Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи;
Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието;
Велислав Величков Минеков за служебен
министър на културата;
Асен Петров Личев за служебен министър
на околната среда и водите;
Христо Георгиев Бозу ков за сл у жебен
министър на земеделието, храните и горите;
Георги Георгиев Тодоров за сл у жебен
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката;
Андрей Стефанов Живков за служебен
министър на енергетиката;
Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма;

Андрей Георгиев Кузманов за служебен
министър на младежта и спорта.
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
3003

УКАЗ № 130
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Разпускам Четиридесет и петото Народно
събрание на 12 май 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание
на 11 юли 2021 г.
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
3004

УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 46,
ал. 4 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам, считано от 12 май 2021 г.,
Централна избирателна комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Стоянова Нейкова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Димитър Генчев Димитров
Емил Цветанов Войнов
Росица Борисова Матева
Цветозар Томов Томов
СЕКРЕТАР:
Севинч Османова Солакова
ЧЛЕНОВЕ:
Георги Славчев Баханов
Елка Тодорова Стоянова
Ерхан Юксел Чаушев
Йорданка Цвяткова Ганчева
Красимир Георгиев Ципов
Любомир Недялков Гаврилов
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Любомир Петров Георгиев
Силвия Тодорова Стойчева
Цветанка Петкова Георгиева
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

3005

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 29 април 2021 г.

по конституционно дело № 6 от 2021 г.
Конституционният съд в състав: председател – Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов,
и при участието на секретар-протоколиста
Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 29 април 2021 г. конституционно дело
№ 6/2021 г., докладвано от съдията Красимир
Влахов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата по допустимост
на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд (ЗКС).
Делото е образувано на 19.03.2021 г. по
искане на общото събрание на Гражданската
колегия на Върховния касационен съд за даване
на задължително тълкуване на чл. 5, ал. 1, 2 и
4, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1,
чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията,
както и за произнасяне относно съответствието
на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и
на чл. 7 от Хартата на основните права на
Европейския съюз (ХОПЕС) с възприетото
от Конституцията обяснение на понятието
„пол“, по следните въпроси:
1. Какво е обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално
изражение, различно от биологичното?
2. Как е решен на конституционно ниво
въпросът за баланса между понятието „пол“,
възприето от върховния закон, и правото на
личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията
в аспекта на възможността държавните органи
на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български
гражданин, който се е самоопределил към
пол, различен от биологичния?
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3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3
от Конституцията предимство на чл. 8 от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, съставена в Рим на 4
ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.; обн., ДВ, бр. 80
от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97
от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), и на чл. 7 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз пред обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията на Република
България?
В искането е изложено, че пред общото събрание на Гражданската колегия на
ВКС (ВКС) е образувано тълкувателно дело
№ 2/2020 г. въз основа на определение № 86
от 27.04.2020 г. по гр.д. № 698/2020 г. на състав на Четвърто гражданско отделение за
уеднаквяване на противоречивата практика
на ВКС по следния въпрос: Допустимо ли е
и при какви предпоставки съдът да допусне
по реда на Закона за гражданската регистрация (ЗГР) промяна на данните в съставените
актове за гражданско състояние на молител,
който твърди, че е транссексуален? Посочено
е, че според част от съдебната практика при
несъвпадане на половата идентичност с пола,
вписан в актовете за гражданско състояние,
българският съд следва да признае право на
промяна (актуализиране) на пола, а с това – и
на името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, за
когото в охранителното производство по ЗГР се
установи, че е транссексуален. Това становище
се основава на чл. 8 КЗПЧОС и на практиката на Европейския съд по правата на човека
(ЕСПЧ) по неговото приложение, според която
материалноправните предпоставки за допускане на такава промяна са две: 1. Състояние
на транссексуалност на молителя (медицински
критерий), и 2. Сериозно и непоколебимо
решение за потвърждаване на изпълняваната
психична и социална полова роля, която е
различна от биологичния пол (юридически
критерий). Според това разбиране определянето на пола, името, сексуалната ориентация
и половия живот попадат в личната сфера,
защитена от чл. 8 КЗПЧОС, като правото на
самоопределяне на собствения пол е част от
същността на свободата на самоопределяне,
която държавата е длъжна да зачита. Според
другото становище в практиката българската
национа лна констит у ционна идентичност
налага възприемането на понятието „пол“
единствено с неговото биологично обяснение,
поради което националното законодателство
не урежда материалноправни предпоставки за
промяна на пола, вкл. поради транссексуалност, както и последиците от такава промяна.
Посочва се, че ЗГР допуска промяна на пола в
актовете за гражданско състояние единствено

