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СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ –  
ОБЩЕСТВЕНИК И ДЪРЖАВНИК 

проф. д.и.н. Димитър Саздов,  
Юридически факултет на УНСС 

160 години ни делят от онази 1853 г., когато в малкия, но борчески гр. Елена се ражда 
бъдещият книжовник, публицист, юрист, учен и държавник – проф. Стефан Савов Бобчев.  

Съдбата е предопределила Ст. Бобчев да живее пълноценно в два коренно различни пе-
риода от историята на България. Първият е епохата на Българското възраждане и то през 
десетилетията, наситени с бурни националноосвободителни борби за просветно-културно 
обновление, за църковна независимост и политическо освобождение. Другият период е 
времето след Освобождението, което в младата българска държава протича с остри полити-
чески борби, борби и войни за национално обединение и паралелно с огромна дейност за 
изграждане и развитие на българската държава. Във всички тези крупни събития от българ-
ската история Ст. С. Бобчев, в една или друга степен, е участник. Като централна ос в него-
вата дейност са усилията му за утвърждаване и извисяване на българския дух. Това е про-
диктувано от неговия мироглед, формиран в романтичната възрожденска епоха, когато се 
създават личности енциклопедисти. Към тях може да бъде причислен и Стефан Бобчев. 

Попаднал в Цариградската българска колония, той изпитва влияние на видните общест-
веници, публицисти и патриотични търговци – Иларион Макариополски, Стоян Чомаков, 
Хр. Стамболски, Антим Видински, Драган Цанков, Тодор Бурмов, Петко Р. Славейков, То-
дор Икономов, Лазар Йовчев, архимандрит Григорий, Иван Евстр. Гешев, Иван Добрович, 
Христо Тъпчилещов и др. Бобчев следи и изпитва влиянието на революционната журналис-
тика, чиито великани са Любен Каравелов и Христо Ботев. 

Стълбицата на живота на Ст. Бобчев може да се обособи в няколко периода – ученик в 
Елена; учение и дейност в Цариград, Одеса и Москва; обществена, политическа и държав-
ническа дейност в Пловдив; интерниране и емигрантство в Цариград и Одеса; отново в 
Пловдив, София и в Петербург – период, в който е активен политик, юрист, журналист и 
дипломат. Последният период от живота му е след първата национална катастрофа през 
1913 г., когато той е отдаден изцяло на публицистична, преподавателска и обществена дей-
ност. През всички тези периоди Ст. Бобчев се изявява и изгражда и като учен от национален 
и световен мащаб, а дейността му е разнообразна. Хронологичният обхват на неговата на-
учна дейност и интереси е голям – от 1677 до 1940 г. Ограничени, но задълбочени интереси 
има и за средновековната епоха. Проучваният от него документален материал е на различни 
езици – български, английски, руски, сръбски, турски, френски, чешки. Някои от тях Бобчев 
владее до съвършенство, но безспорно всички е могъл да използва за своята обществена 
политическа и най-вече научна дейност. В някои от архивните документи, свързани пре-
димно с публицистичната и политическата му дейност, той използва псевдоними и прозви-
ща като: Стефан Павлович, Славкин, Бежан, Звездан, Стар дипломат и др. 

Бъдещият общественик, учен и държавник е син на родители от известни еленски родо-
ве. Баща му Сава Хаджистефанов Бобчев е певец в църквата и учител по псалтихия. Майка 
му Койка Йорданова Момчилова е една от малкото грамотни жени в Елена. Малкият Сте-
фан израства в будна и интелигентна среда. Една от стаите на къщата, където живее семейс-
твото, се използва за училищна библиотека. Чичо му Илия Хаджистефанов Бобчев е учител 
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в местното училище. Първите учители на Стефан в първоначалното му образование са не-
говите баща и чичо. Във взаимното и класно училище го обучават даскалите Койчо, Петко 
Горбанов, Стоян Робовски, Милан Тодоров, Никифор Попконстантинов, при който взима 
частни уроци по математика, френски и руски. От секретаря на местния началник Садуллах 
ефенди научава турски език. Още като юноша чете "Любословие" на К. Фотинов, "Мироз-
рение" на Ив. Добрович, "Цариградски вестник", "Гайда", "Съветник" и др. Запознава се с 
Молиер, Расин, Ламартин и др. През 1866 г., когато е на 13 години, Бобчев списва детско 
ръкописно неделно илюстровано вестниче "Утро". Тук намират място неговите първи сти-
хотворни и рисувални опити, достъпните обществени и политически новини от страната и 
чужбина, публикуват се стихотворения на П. Р. Славейков и др. Вестничето се разпростра-
нява сред неговите съученици. Същата година любознателния Бобчев е взет за помощник от 
учителя си Никифор Попконстонтинов във взаимното училище.1 

За да бъде полезен на своя народ, през 1868 г. заминава за Цариград, където завършва 
средното си образование и започва да учи в Императорската медицинска школа до 1876 г. 
Издържан е от чичо си Илия Бобчев. По това време Цариград е седалище на голяма българ-
ска колония. Тя направлява просветно-културните и църковно-националните борби на бъл-
гарския народ. Турската столица става и средище на зараждащите се българска книжнина и 
периодичен печат. Тук се създават и първите национално значими институции.2 Попаднал в 
тази среда, Бобчев ускорява личностното си изграждане и бързо се включва в културно-
политическия и обществения живот. От 1871 г. става активен член на читалището, в чието 
списание "почнал да пописва", пише в спомените си Г. Говедаров.3 Същата година към чи-
талището е образувана и Македонската дружина. Тя е с отделен от читалището бюджет и 
цели да подпомага просветното и културното дело; да съдейства в борбата срещу гръцката и 
сръбската пропаганда в Македония. При образуването на Дружината и определянето на 
нейните цели и методи на действие активно участие взема осемнадесетгодишния Ст. Боб-
чев. Неговата реч е оценена с благодарности от настоятелството на Читалището и всички 
негови членове.4 

През същата 1871 г. по настояване на читалищното настоятелство Бобчев се записва за 
член на българското печатарско дружество "Промишление". Неговата цел е да издава по-
лезни със своето съдържание и достъпни за народа книги. Активната дейност на Бобчев в 
дружествата е оценена много високо през 1872 г. При избора на новото читалищно настоя-
телство той единодушно е избран за негов секретар, а същата година се записва и за член на 
Българското благодетелно братство "Просвещение", чиято цел е да полага грижи за просве-
тата на македонските българи в Цариград и в тридесетте чисто български села около него. 
По настояване на Бобчев през 1873 г. братството купува една къща, която да служи за па-
раклис, където тамошните македонски и южнотракийски българи (млекари, хлебари, зарза-
ватчии и др.) да се молят на собствения си български език.5  

На празника на читалището "Св. Троица" през 1873 г. се провежда годишното му събра-
ние. Тук се обсъжда и отчета на Македонската дружина за дейността й през изтеклата годи-
на и се избира нов ръководен състав. За председател на Дружината е избран младият С. 
Бобчев, за секретар – Г. Говедаров, а за трети член – Лука Моравенов, който става делово-
                                                           

1 Томова, Д. Стефан Савов Бобчев – живот и дело, Вж. Стефан Савов Бобчев (1853 – 1940). Живот 

и дейност. – Юбилеен сборник. С., 1999, с. 8-11; Възхвала. – Сборник в чест на Стефан С. Бобчев 1871 

– 1921. Под редакцията на Хр. Цанков. С., 1921, с. 14. 
2 Начов, Н. Цариград като културен център на българите до 1877 година. С., 1922, с. 53-68. 
3 Говедаров, Ив. Г. Стефан С. Бобчев студент в медицинската школа в Цариград. Вж. Възхвала. – 

Сборник в чест на Стефан С. Бобчев 1871-1921. Под редакцията на Хр. Цанков. С., 1921, с. 61. 
4 Пак там, с. 61. 
5 Пак там, с. 61. 



 11

дител и касиер. Дружината развива значителна просветна и благотворителна дейност в Ма-
кедония. За да се даде по-силен тласък на учебното дело и най-вече, за да се насърчи насе-
лението в борбата му срещу гръцката и сръбската пропаганда в Македония, ръководството 
на Дружината решава да изпрати нейния председател да се запознае с обстановката там. 
Обиколката в Македония Бобчев извършва на собствени разноски. От всички места, които 
посещава (Солун, Воден, Велес, Битоля, Охрид, Прилеп, Скопие, Куманово, Рилската оби-
тел и родния му град Елена), той изпраща писма, публикувани във в. "Право". "Тези писма – 
пише Говедаров, – се четяха с голям интерес и наслада от всички българи". Те са и оценка 
за сполучливата мисия на Бобчев в Македония, възложена му от настоятелството на цариг-
радското читалище и членовете на Македонската дружина.1 Натрупаните сведения при оби-
колката в Македония дават основание на Дружината да изпрати до министъра на външните 
работи в Белград – Маринович, редактирано от Бобчев отворено писмо. В него се предуп-
реждава за лошите последици "за двата братски народа, български и сръбски" от водената 
сръбска пропаганда в Македония от белградското правителство. "Тия земи, се казва в пис-
мото, са били всекога български и български ще си останат." Писмото е публикувано в мно-
го вестници – сръбски, хърватски, австрийски и др. В много от тях се изразяват симпатии 
към българите и учудване дори сред сръбския народ от белградската правителствена пропа-
ганда в Македония.2 

През годините, които прекарва в Цариград, Бобчев се отдава на широка обществена дей-
ност. Особено се изявява като публицист и преводач на различни съчинения. Сътрудничи 
на вестниците: "Марица", "Право", "Напредък", "Ступан". През 1874-1875 г. участва в ре-
дактирането на списание "Читалище". Публикуваните му статии са призив към българските 
младежи "за служба на народа посредством книжовна дейност".3  

Цариградският период от дейността на Бобчев е много вярно и точно оценен от Иван 
Вазов: "Макар следващ по медицината той се гмуркаше във вълните на обществения жи-
вот; изглеждаше, че призванието му е да бъде книжовник, политик, обществен деятел, 
вместо лекар. Той се радваше вече на значително обаяние в средата на цариградската ин-
телигенция. Остроумен, речовит, честолюбив той се бе наложил на вниманието; той беше 
вече една сила".4  

Активната пробългарска пропаганда, водена от Бобчев чрез силата на неговото перо, 
предизвиква намесата на турските власти. След издаването на компилативния труд "Пъту-
ването около света" се отбелязва, че целият Балкански полуостров е бил български и бъл-
гарски ще си остане. Това е повод за турските власти да започнат преследване на Бобчев 
"като автор на бунтовна книга".5 През май 1876 г. е издадена и заповед за арестуването му. 
След намесата на руския посланик в Цариград – Игнатиев, Стефан Бобчев заминава с руски 
параход за Одеса, без да завърши медицинското си образование. С препоръката на Игнатиев 
и на Тодор Бурмов се представя на Одеското българско настоятелство.6 Ръководството на 
организацията веднага му възлага задача да подготви доклад за положението в България по 
време на Априлското въстание и да разкрие жестокостите на турците в Батак, Пещера, Па-
нагюрище, Брацигово и на други места. Тези дописки на Бобчев веднага са публикувани и 

                                                           
1 Говедаров, Ив. Г., Стефан С. Бобчев студент в медицинската школа в Цариград. Вж. Възхвала. – 

Сборник в чест на Стефан С. Бобчев 1871-1921. Под редакцията на Хр. Цанков. С., 1921, с. 62-63. 
2 Пак там, с. 63-65. 
3 Пак там, с. 63-65. 
4 Вазов, Ив. Една цариградска среща. Спомени. Възхвала. – Сборник в чест на Стефан С. Бобчев, 

с. 30-32. 
5 Томова, Дора. Цит. съч., с. 12. 
6 Барсов, Н. Тридцатилетие деятельности Одесского болгарского настоятельства (1854-1884 г.) и 

материалы для истории освобождения Болгарии. Одесса, 1895, с. 67. 
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във в. "Одесский вестник". В няколко негови броя през юли 1876 г. е обнародвана и обшир-
на статия на Бобчев със заглавие "Етюды о положении болгар до востания 1876 г."1 

В Одеса Бобчев бързо си завоюва авторитет сред лидерите на одеското българско насто-
ятелство. Неговите качества на общественик, политик, журналист и възгледите му на убе-
ден славянофил са оценени и той е изпратен на важна мисия в Белград. Започналата на 18 
юни 1876 г. война между Сърбия и Черна гора, от една страна, и Турция, от друга, е в разга-
ра си.2 В нея участват и голям брой български доброволци в сръбската армия под командва-
нето на руския ветеран от Кримската война – ген. М. Черняев. Задачата на Бобчев е да се 
запознае с развитието на военните действия и да проучи състоянието на българските добро-
волци.3 В Белград Бобчев се среща със сръбския министър-председател Йован Ристич, с 
министри от неговото правителство и с митрополит Михайл. На тези срещи Бобчев е осве-
домен за положението на фронта, за състоянието и дейността на българските доброволци, 
които по това време воюват в редовете на сръбската Моравска армия.  

От сръбската столица, където престоява две седмици, Ст. С. Бобчев пише и изпраща 
дописки до "Одесский вестник" и "Новоросийский телеграф". Малко по-късно (25 юли 
1876 г.) той изпраща и своя доклад на одеското българско настоятелството за резултатите 
от неговата мисия.4  

След поражението на сръбските войски и намесата на големите държави се сключва 
примирие. Това дава възможност на Бобчев да замине за Букурещ, където е поканен от Ив. 
Вазов и Д. Манчов. Тук развива широка обществена и публицистична дейност като секре-
тар на Българското човеколюбиво настоятелство и редактор на започналия да излиза в. 
"Стара планина", издаван от Д. В. Манчов.5  

След започването на Руско-турската война и освобождението на Търново от предния от-
ряд на ген. Гурко Бобчев заедно със Славейков отиват в Търново. Опитите им да издават 
вестник са неуспешни, поради военното положение. Княз Вл. Черкаски ги назначава като 
чиновници за особени поръчения при Гражданското управление. Тук Бобчев се запознава 
със сведения и материали за първите действия на руската армия и още през 1877 г. ги внася 
в редакцията на "Стара планина" в Букурещ, където се публикува брошурата Руско-
турската война. Така той се явява първият изследовател на Освободителната война.  

Неудовлетворен от службата на чиновник на 30 юли 1877 г. Бобчев изпраща писмо до 
ген. Л. Н. Соболев, в което споделя желанието си да учи в Москва.6 Последва и препоръка 
от П. Р. Славейков, Т. Бурмов и М. Дринов. Желанието на 24-годишния Бобчев е удовлет-
ворено, напуска България и заминава за Москва, където постъпва в Юридическия факултет 
на Императорския университет. През първата година е на издръжка на Българската добро-
детелна дружина. Подпомага се финансово с журналистическа дейност, като публикува 
множество статии за живота и положението на българите във в. "Московские ведомости", 
"Современныя известия", "Русский мир" и "Русский вестник". Така той "воюва" за спечел-
ването на руската общественост за подкрепа на българите. Тук завършва второто издание на 

                                                           
1 Томова, Д. Цит. съч., с. 13. 
2 През 1875 г. започват размирици в Херцеговина. Те бързо се разпространяват и в Босна. Общест-

веността в Сърбия и Черна гора поставя пред правителствата на двете страни да защитят въстаниците. 

Въпреки предупрежденията на Русия за ненамеса, на 18 юни 1876 г. Милан Обренович и княз Никола 

Петрович Негуш започват война срещу Турция.  
3 Пак там; Генов, Ц. Освободителната война 1877-1878. С., 1978, с. 17, 236, 237; Стоянов, Ив. Бъл-

гарското възраждане. Велико Търново, 2010, с. 253-256. 
4 Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий". – Български исторически архив (НБКМ – БИА), 

ф. 255, ІІ Д 5174. 
5 Томова, Д. Цит. съч., с. 13-14. 
6 НБКМ – БИА, ф. 255, ІІ Д 5193. 
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книгата "Руско-турска война 1977-1878 г. (очерки и разкази), публикувана в Търново през 
1879 г. Книгата е с над 190 страници и в нея за първи път се изследва и участието на бълга-
рите във войната.1  

В Москва Бобчев установява контакти с Петко Каравелов, д-р Брадел, д-р Д. Моллов и 
др. В близки отношения е с професор от Юридическия факултет М. М. Ковалевский. Той го 
въвежда в славянофилските среди2, запознава се с видните им лидери Ив. Серг. Аксаков, 
Никита П. Гиляров-Платонов, М. Катков и с големия руски писател Ив. С. Тургенев. От 
него Бобчев впоследствие взема съгласие да преведе за българските читатели "Накануне". 
През тези години той продължава да сътрудничи на руската преса. Тук се запознава с мно-
жество статии на д-р Константин Иречек, публикувани в европейския печат, в които се 
пропагандира българската кауза, и ги използва като база за пропагандиране на българската 
кауза в руския печат.3 

В Русия интересът на Бобчев се засилва и към фолклора. Дейността му започва да става 
многостранна, с което се полагат основите на бъдещия учен с енциклопедични интереси, 
знания и възможности за приложението им в различни области. 

През 1880 г., получил разрешение за тригодишен срок на обучение, вместо за четири, 
Ст. С. Бобчев завършва следването си в Юридическия факултет на Императорския универ-
ситет. Получава диплома със степен "кандидат на правото".  

Така завършва възрожденският период от живота и дейността на Ст. С. Бобчев. Съдбата 
предопределя неговото участие в българските възрожденски процеси. Той не участва в тях 
като четник, войвода или въстаник, какъвто вероятно би станал, ако бе попаднал в букурещ-
ката революционна школа. В Цариград, Одеса и Москва Ст. С. Бобчев се изгражда като воин, 
публицист, журналист и общественик. Формира славянофилски възгледи, развивани впослед-
ствие в интерес на славянските народи. Изпълнява задачи по разпореждане на ръководствата 
на първите български институции образувани в Цариград и Одеса. Неговото оръжие е – с него 
той активно участва в националноосвободителните борби на българския народ.    

    
х х х 

След завършване на обучението в Москва започва нов период в живота на Ст. С. Бобчев. 
През следващите десетилетия той се изгражда като политик, администратор, книжовник, 
дипломат, учен, държавник и се превръща в един от активните строители на нова България. 

В началото на 1879 г. видни обществени дейци от Източна Румелия отправят молба до 
руския консул в Пловдив княз Ал. Церетелев да не се назначават в Княжеството южнобъл-
гарски образовани дейци, тъй като те повече са нужни за областта, която е поставена да се 

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Руско-Турска война 1877-1878 г. (очерки и разкази). Търново, 1879; Томова, Д. 

Цит. съч., с. 14. 
2 В Русия славянофилството получава силно развитие в началото на XIX век. От 1835 г. във вис-

шите учебни заведения на Москва, Санкт Петербург, Казан и Харков започват да действат новосъзда-

дените славистични катедри. От тях излизат няколко поколения слависти, основно с хуманитарни 

направления. В Русия славяноведението съществува от около 200 години. Особено силно се развива 

през първата половина на ХІХ век. До 1917 г. филолози (лингвисти), историци и етнографи настъпа-

телно развиват славистиката. От началото на ХХ в. славистиката става и световна дисциплина. Ак-

тивно се занимават с тези проблеми учените в Европа. След Втората световна война славистиката 

силно се развива в славянските държави, също така и в Италия, Германия, САЩ. След края на "студе-

ната война" в западните държави развитието на славистиката отслабва. През тези години обаче сла-

вистиката намира добра почва в Япония. Тук е създаден Институт по славяноведение. (Вж. Россия 

сегодня – Русия днес, Двуезичен седмичник, бр. 46 (767), год. ХVІ, 22-28 ноемв. 2013 г., с. 14.) 
3 Бобчев, С. Письма о македонии и македонском вопросе, СПб, 1889; Илчев, Ив. Родината ми – 

права или не! Външно политическа пропаганда на българските страни (1821-1923 г.). С., 1996, с. 207. 
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развива при тежки условия.1 Тази молба не само е уважена от временните руски власти, но в 
нея впоследствие се вслушват и българските власти. Нещо повече вакуумът от необходими-
те администратори на Източна Румелия се попълват и с дейци, родени в регионите на Кня-
жеството. Един от тях е и роденият в гр. Елена Ст. С. Бобчев. 

През 1880 г. Ст. С. Бобчев напуска Москва и се завръща в своята родина. След кратък 
престой в родния си град заминава за София, където се среща с видни политически дейци. 
Особено важна е срещата му на 12 септември с.г. с Петко Каравелов неговия дом, който по 
това време е министър на финансите в правителството на либералите с министър-
председател Драган Цанков.2 Какъв е бил разговорът между тях и намиращият се там П. Р. 
Славейков, можем само да гадаем. Безспорно е едно, че явно юристът Бобчев тук е предла-
гал своите услуги на правителството. Малко след тази среща той заминава за столицата на 
Източна Румелия – гр. Пловдив. 

Нуждата от учени кадри води до приемането му за член и до назначаването му още през 
1880 г. за председател на Департаментното (окръжното) съдилище. Радва се на създаденото 
през 1881 г. по инициатива на Й. Груев в Пловдив "Научно книжовно дружество". По-късно 
е избран в неговото настоятелство.3 Участва в редакцията на списание "Наука", което се 
издава от Дружеството. В него Бобчев отпечатва и много свои статии. Една от тях е "Прог-
рама за събиране и изучаване на народните и юридически обичаи"; съставя "Историята на 
Българския народ" за средните училища, като използва труда на Иречек. Написва "Кратък 
учебник върху българската история от най-старо време и до днес", предназначен за начал-
ните и средните училища, "Кратки разкази из Българската История" за началните училища 
и пр.4 Стефан С. Бобчев бързо натрупва опит и авторитет. Още с пристигането си в Пловдив 
става сътрудник на в."Марица", който е редактиран от Ив. Евстр. Гешов и М. Маджаров. 
Обещава тук да изпрати хвалебствена статия за дейността на К. Иречек като министър на 
просветата в Княжеството. От 1882 г. след оттеглянето на Ив. Евстр. Гешов поема редакци-
ята на вестника заедно с М. Маджаров. В същото време в София (12 септември 1882 г.) Св. 
Миларов по адрес на Ст. С. Бобчев заявява, че в Пловдив се проявява като "много разумен 
човек". А през февруари 1882 г. дори е предвиждан от Министерския съвет в Княжеството 
да бъде поканен за председател на апелативния съд.5 По различни причини Бобчев се раз-
минава с установяване в Княжеството и през 1883 г. е избран за член и председател на Вър-
ховния административен съд в Източна Румелия. А в поредните избори за областно събра-
ние е избран за народен представител (1883-1885 г.).  

През пролетта на 1884 г. на мястото на Ал. Богориди под натиска на Русия Високата 
порта назначава за генерал-губернатор на Източна Румелия Гавраил Кръстевич. Още с ус-
тановяването му на най-високия пост в областта той активизира своята дейност. Една от 
първите му изяви през юли 1884 г. е намесата в съдебната система, без да съгласува дейст-
вията си с директора на правосъдието или с членовете на Постоянния комитет. Това е повод 
за Иван Салабашев да си подаде оставката от поста директор на правосъдието.6 Междувре-
менно продължават да се изострят отношенията между Г. Кръстевич, от една страна, и 

                                                           
1 Освобождение Болгарки от турецкого ига. Т. III, № 279, с. 435-436; № 315, с. 496-497. А. Церете-

лев от Пловдив (7/19 февр. 1879; 7/19 март 1879) до Лобанов – Ростовски в Цариград. 
2 Иречек, Константин. Български дневник. Т. 1, 1879-1881, С., 1995, с. 254, 261, 262.  
3 Иречек, Константин, Български дневник. Т. 1, 1879-1881, С., 1995, с. 297. 
4 Възхвала. Сборник в чест на Стефан С. Бобчев 1871-1921. под редакцията на Хр. Цанков. С., 

1921, с. 19-20. 
5 Иречек, К. Цит. съч. Т. 1, с. 179, 199; Т. 2, 1881-1884. С., 1995, с. 89; Стефан С. Бобчев, Живопис-

ни бележки. Вж. Възхвала. – Сборник в чест на Стефан С. Бобчев 1871 – 1921. Под редакцията на Хр. 

Цанков. С., 1921, с. 20. 
6 Салабашев, Ив. Спомени, С., 1943, с. 33-41. 
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между старите състави на Директората и Постоянния комитет, в които надмощието е на 
либералите, от друга. Тогава, симпатизиращият на Народната партия главен управител Г. 
Кръстевич със Заповед от 27 август 1884 г. разпуска Областното събрание. За причина се 
посочват злоупотреби по време на изборите за второ подновяване на половината от депута-
тите през 1883 г.1  

Изборите се провеждат на 23 септември 1884 г. Този път победата с абсолютно мнозинс-
тво е за Народната (съединистка) партия. Последва формирането на нов Постоянен комитет 
и Директорат. За мястото на втория човек в областта – главния секретар и директора на вът-
решните дела, Народната партия предлага няколко кандидатури, между които и тази на 
Стефан С. Бобчев. Това е огромно признание за административните качества, за авторитета 
и политическото присъствие в управлението на все още младия Ст. С. Бобчев. По настоява-
не обаче на руския представител в областта А. Г. Сорокин, Г. Кръстевич издига Никола На-
чов, а Ст. С. Бобчев е назначен за Директор (министър) на правосъдието. На този пост го 
заварва Съединението през септември 1885 г. 

Пътят на Ст. С. Бобчев към министерското кресло е предхождан от активната му дей-
ност като висш администратор и общественик – от 1880 г., когато става председател на Де-
партаментното (окръжно) съдилище в столицата на Източна Румелия – Пловдив. От 1883 г. 
е член и председател на Върховния административен съд, а от с.г. и народен представител в 
Областното събрание.2  

Оживление създава в обществения живот на областта създадения в Пловдив "Славянс-
кият клуб". Той е дело на управляващата Народна партия. За председател на клуба е избран 
лидерът на тази партия Константин Величков3. "Славянският клуб" развива активна общес-
твена дейност като благотворителна акция в подкрепа на българите в Македония, урежда 
срещи на пловдивската интелигенция и пр. Клубът е използван и като място за пропаганди-
ране на възгледите и политиката на управляващата Народна партия.4 Бобчев често посещава 
"Славянския клуб" и взема участие във водените разговори, дискусии и пр. Неговата мисия 
в Македония преди Освобождението се оказва полезна за установяване на контакти с оста-
налите под чужда власт българи. 

На 6 септември 1885 г. след провъзгласяване на Съединението в Пловдив се установява 
военно положение. Ст. С. Бобчев е интерниран в София, а след това – в Елена. След отшу-
мяване на събитията се завръща в Пловдив и започва да упражнява частна адвокатска прак-
тика. Заедно с М. Маджаров участва и в редактирането на в. "Новини". С тези дейности 
Бобчев се занимава до 9 август 1886 г., когато е извършен нов държавен преврат. Преслед-
ван поради русофилските си възгледи, той е принуден да емигрира заедно с много привър-
женици на Народната (съединистка) партия. В продължение на две години е в Цариград, а 
след юли 1888 г. се установява в Одеса. Тук е до септември 1889 г. През емигрантските си 
години развива активна журналистическа дейност. Въз основа на материали, получавани от 
Пловдив, София, Русе и Цариград, осведомява руското обществено мнение по балканските 
предимно български събития. В Одеса систематизира богатата си сбирка от материали по 
юридическия бит и правните понятия на българския народ. Тук подготвя и първия си том на 
тритомника "Сборник на български и юридически обичаи".5 С него Бобчев показва, че ви-
соко оценява значението на народното обичайно право за съхраняване на общинските, ес-

                                                           
1 Стателова, Е. Източна Румелия (1879/1885). Икономика, политика, култура. С., 1983, с. 202-203. 
2 Сборник в чест на Стефан С. Бобчев, 1871-1921. С., 1921; Стателова, Ел. Цит. съч., с. 203-204. 
3 Народний глас, бр. 507 от 1 дек. 1884. 
4 Пак там, бр. 519 от 23 февр. 1885; вж. и Стателова, Ел. Цит. съч., с. 205. 
5 Бобчев, Ст. С. Сборник на български юридически обичаи. Т. 1. Пловдив, 1897. Т. 2. С., 1902. Т. 3. 

С., 1915. 
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нафските, църковните и семейни институции. В тях Бобчев вижда огнищата и пазителите на 
българския бит и дух през вековете на чуждото владичество. С този сборник авторът оценя-
ва и огромното им значение за защита на културните традиции на българския етнос от аси-
милаторските стремежи на османлиите. В дома на Бобчев се организират множество срещи 
на емигранти, където се обсъждат и разискват текущи политически и обществени процеси. 
Неговата скромна квартира е превърната в "едно кореспондентско-телеграфно бюро за бал-
канските работи". В Одеса Бобчев подготвя и печата и своите "Письма о Македоний". Те 
най-напред са отпечатани в "Славянския известия", под редакцията на Комаров, а след това 
са издадени в брошура. В "Исторический вестник" Бобчев публикува и написаната от него 
биография на покойния Антим със заглавие "Первый болгарский екзарх". В емиграция Боб-
чев успява да извърши още много други творчески постижения.1  

Емигрантските години обаче измъчват Бобчев. През 1889 г., когато много съединисти 
емигранти започват да се завръщат в България, той се обръща към своя приятел от учени-
ческите години в Цариград Димитър Маринов, който в момента е директор на мъжката 
гимназия в Русе, с молба да издейства от Стамболов разрешение да се завърнат в България 
и М. Маджаров, с когото имат не само силна интелектуална връзка, но са и близки роднини 
– женени са за двете сестри на Т. Теодоров – Екатерина и Мария2. Бобчев дава тържествено 
обещание, че докато на власт е Стефан Стамболов ще бъдат лоялни към неговата политика 
и управление.3 Молбата е удовлетворена. 

 През есента на 1889 г. Бобчев се завръща в Пловдив и се посвещава на адвокатската 
професия. През следващите години, до падането на Стефан Стамболов от власт, заедно с М. 
Маджаров основават списанията "Юридически преглед" и "Българска сбирка". От 1895 г. 
двете списания се редактират и издават от Ст. С. Бобчев.4 Същата година той става редактор 
и на започналия да излиза в Пловдив в. "Стара планина", който дава голяма информация за 
обществения живот в региона.5 

Стефан Бобчев развива и активна обществено-политическа дейност в много организации 
в държавата. Той е един от инициаторите за създаването на Първото българско висше учеб-
но заведение (днес Софийския университет). Тук той работи като доцент по история на бъл-
гарското и славянското право. По-късно преподава в Юридическия факултет на Универси-
тета (1909 – 1911, 1916 – 1934) и каноническо (по-късно черковно) право.  

След падането на Стефан Стамболов бившите съединисти от Източна Румелия се коали-
рат с новата Народна партия. От май до юли 1894 г. те активно се включват в масовите ми-
тинги и събрания. Имат принос за изпращаните делегации до столицата и в подготвяните 
резолюции. Сред участниците в тези форми в подкрепа на новата власт се открояват имена-
та на политически репресираните от стамболовистите съединисти, които са и видни инте-
лектуалци – К. Величков, М. Маджаров, Ст. С. Бобчев и др. Между тях е и Алеко Констан-
тинов. С присъединяването на съединистите от Източна Румелия към новата Народна пар-
тия, което е един по-дълъг процес, практически Ст. С. Бобчев става неин съмишленик. Той 
е член на едното от двете настоятелства на новата Народна партия, образувано в Пловдив от 
бившите съединисти. Между тях по настояване на К. Стоилов съединистите включват в 
бюрото си радослависта Вл. Неделев и Иван Куйков. На 26 юни Народната (съединистка) 
                                                           

1 Възхвала …, с. 20-23. 
2 Николова, Вескса, Народната партия 1894 – 1920. С., 2004, с. 77, 78. Теодор Теодоров произхож-

да от заможен род "със значими следи в обществено-политическия живот на гр. Елена". Вж.: Николо-

ва, В. Цит. съч., с. 31. 
3 Маринов, Димитър, Спомени из моя живот или моята биография. Редакция предговор и бележки 

Ст. Дойнов и Е. Стателова. С., 1992, с. 94-95.  
4 Възхвала …, с. 23. 
5 Николова, В. Цит. съч., с. 49-50. 
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партия се освобождава от чуждите елементи и избира ръководство отново с председател 
К.Величков, а Народната партия (казионни) – Лазар Дагоров. Практически в изборите за 
VІІІ-то ОНС съединистите участват в коалиция с новата Народната партия. Избрани са 31 
(по някои данни 40 души) съединисти.1 Народен представител става и Бобчев, който е изб-
ран от Брезовска околия. Той е депутат и в IX-то, XI-то, XII-то, XIII-то, XIV-то и XV-то 
ОНС. Като народен представител Бобчев участва в дискусиите по важни икономически, 
политически и културни въпроси. Особено активен е при разискването на значими законо-
дателни проекти. Като добър познавач на българското обичайно право Стефан С. Бобчев 
прави опити да насочи българския законодател към него, защото то съдържало голямо бо-
гатство на идеи, разпореждащи справедливост. Българското обичайно право обаче не може-
ло да намери приложение като официално право, тъй като по своята същност съдържа фео-
дални правни елементи, свързани с натуралното или полунатуралното стопанство. Направе-
ните интересни опити в края на ХІХ век за приспособяване на българското обичайно право 
към някои нови форми на обмена завършват с неуспех. Всички опити за приспособяване не 
могли да отговорят на нуждите на новите обществено-икономически, политически и соци-
ални нужди на българското общество след Освобождението.2 Идеите на Ст. Бобчев да ут-
върди тази народна традиция се оказват една илюзия. Българските законодатели насочват 
усилията си към налагане на буржоазното законодателство. 

 Активната дейност на Бобчев в VІІІ-то, ІХ-ото ОНС и изявите му в обществения живот 
формират Бобчев в края на ХІХ век като ярка обществена и политическа личност. 

През есента на 1899 г. Бобчев напуска Пловдив и се заселва в столицата София. Тук на-
мира по-добри условия за обществена и политическа дейност. В края на с.г. съединистите 
начело с Константин Величков напускат Народната партия и се вливат в партията на либе-
ралите (цанковисти). След обединението им с цанковистите партията приема името Прогре-
сивно-либерална. Бобчев обаче остава в Народната партия. Това разкрива и убежденията му 
за модерно развитие на страната каквато се явява Народната партия със своята икономичес-
ка политика. Макар и в опозиция през първите години на ХХ век Народната партия активно 
участва в политическия живот на страната. Пример в това отношение е нейният представи-
тел в ХІІ ОНС – Ст. С. Бобчев. Особено активна е дейността му в камарата, когато се об-
съждат правомощията на парламента и местните общински съвети. Тук Бобчев въз основа 
на примери от дейността на тези демократични институции в Англия, Франция и други ев-
ропейски държави задълбочено анализира направените предложения – проверката на зако-
нодателните избори да се извършва от съдебната институция. Той отхвърля опитите да се 
намесва съдебната система в политиката, като й се възложат функциите да проверява избо-
рите на народните представители.3 Съмнение изразява Бобчев и относно предложението да 
се въведе пропорционалната система при изборите за общински съвети. Тук той вижда въз-
можност от формиране на опозиционно на управляващите мнозинство, което ще доведе до 
противопоставяне с правителството и отнемане функциите на самоуправление на някои от 
общините.4 Без да е противник на частната законодателна инициатива, той се съмнява, че по 
важни за страната закони, каквито в западните държави се обсъждат години наред, могат 
пълноценно да бъдат изработени от отделни личности. "Според моето разбиране, заявява 
Бобчев, много е мъчно да направи подробно изучаване едно частно лице", затова законите с 
"голяма важност" не "би трябвало да се внасят в Народното събрание от който и да било 

                                                           
1 Николова, В. Народната партия…, с. 28, 33-43.  
2 Манолова, М. История на държавата и правото. Третата българска държава 1878-1944. С., 2001, 

с. 158-159. 
3 Стенографски дневници на ХІІ ОНС, І РС, 26 ІІІ 1903, с. 4265-4269. 
4 Пак там. 
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народен представител".1 Това, съветва Бобчев, трябва да бъде дело на правителството, а 
частната инициатива да се изявява по незначителни закони или такива, "които дълго време 
са изучавани от лицето".2 С цялостната си дейност в Народното събрание Бобчев се стреми 
да се отнася отговорно при разискване на важни за страната проблеми и отстоява демокра-
тични принципи относно законопроекти, разпореждащи управлението на страната.  

През следващите години Бобчев е един от основателите на Юридическото дружество и 
негов подпредседател. Инициатор е за създаването Дружество на българските публицисти и 
писатели, на което става пръв и дългогодишен председател (1901 – 1921 г.). На прага на ХХ 
век влиза в настоятелството на създаденото Славянско дружество в България. През 1903 г. 
той е избран за негов председател и го ръководи до края на живота си – 1940 г. Дейността 
му като председател на дружеството е "диктувана от идеология и политика за прилагане 
идеята на славянска взаимност." 3 Водена от такива подбуди, организацията оказва помощ 
на българските бежанци от Македония, прогонени от местните сътресения през 1903 г. Ръ-
ководено от същите идеи и "практическа благотворителност", Славянското дружество в 
България подготвя и изпраща санитарна мисия в Русия по време на Руско-Японската война 
в началото на ХХ в. За нашите славянски среди тази стъпка, заявява Бобчев, "е една свеще-
на обязаност (задължение – б. а.)…, символ и знак на нашата преданост и благодарност към 
освободителката Русия".4 Санитарна мисия е организирана и изпратена, и в началото на 
Първата световна война (през октомври 1914 г.).5 Тези действия на Славянското дружество 
в България са израз и на идеите на неговия председател Ст. С. Бобчев, който убедено и пос-
ледователно работи за осъществяване единството на славянските народи.  

В началото на ХХ в. израз на южнославянската взаимност става модерната за своето 
време културна идея. Тя се възприема и от българските интелектуалци в различните облас-
ти на културата. Особено близка е на писатели и публицисти от по-старото и от по-младото 
поколение.6 През 1904 г. на художествена изложба в Белград сръбски студенти показват 
стремеж за съюзяване на южнославянските художници на федеративен принцип с участието 
на сръбски, хърватски, словенски и български организирани сдружения. Идеята за създава-
не на такъв съюз се лансира на първата южнославянска изложба, организирана в Белград от 
хърватския писател и близък приятел и съмишленик на Ст. С. Бобчев – Люба Бабич – Джал-
ски. Тук присъстват и български художници, писатели и публицисти.7 

 Самият Съюз на южнославянските художници се създава от четирите националности 
(българската, сръбската, хърватската и словенската) на 16 декември 1904 г. в София. Орга-
низаторите без противоречия приемат Съюза да бъде наречен на името на славянската бо-
гиня "Лада" и към настоятелствата на всеки клон от националностите да бъде привлечен по 
един писател или публицист.8 От българска страна към настоятелството са включени Ст. С. 

                                                           
1 Стенографски дневници на ХІІ ОНС. І РС, 26 ІІІ 1903, с. 4265, 4266. 
2 Пак там, с. 4266. 
3 Бобчев, Ст. С. Страници от моята дипломатическа мисия в Петроград (1912 – 1913). С., 1940, с. 65. 
4 Пак там, с. 65 – 67. 
5 Пак там, с. 66, 67. 
6 Дневник, № 1480 от 18 авг. 1906, с. 2; Георгиева, Милена, Стефан С. Бобчев и съюзът на южнос-

лавянските художници "Лада" (1904 – 1912). Вж. Стефан Савов Бобчев (1853 – 1940). Живот и дей-

ност. – Юбилеен сборник, доклади от научната конференция, организирана от Народната библиотека 

"Св. св. Кирил и Методий" (НБКМ), посветена на 140-годишнината от рождението му, София 4 ноем-

ври 1993 г. С., 1999, с. 42, 43. 
7 Георгиева, Милена. Цит. съч., с. 42; Вж. и Българо-балкански културни взаимоотношения 1878 – 

1944. С., 1986, с. 202. Рапорт на Я. Вешин до министъра на народното просвещение за дейността на 

Съюза на южнославянските художници "Лада" на конгреса в Загреб, 5 май 1905 г.  
8 Централен държавен архив (ЦДА), ф.520, оп. 1, а.е.199, л. 4-5.  
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Бобчев, П. Славейков и А. Протич, към сръбското, хърватското и словенското са привлечени 
Риста Одавич, Люба Бабич – Джалски и Антон Безенншек.1 Привличането на по-голям брой 
български книжовници е съобразено с избора на българския клон за централен, във връзка с 
предвиденото провеждане през 1906 г. на втората южнославянска изложба в София.  

 През април 1904 г. в Загреб е организирана среща за изработването уставът на "Лада". 
За тази среща заедно с художниците и студентите заминава и Ст. С. Бобчев, като предста-
вител на "Дружеството на българските писатели и публицисти", на което той е председа-
тел.2 На срещата в Загреб се дискутира и издигнатата от Бобчев при образуването на Съюза 
"Лада" идея за създаването на южнославянски съюз на писателите и публицистите. За реа-
лизирането на тази идея Бобчев полага големи усилия. За да се придаде на подготвяния кон-
грес истински южнославянски облик, той, без да "пожали ни труд, ни средства" обикаля 
Сърбия, Хърватско, Словенско, Далмация, Черна гора, Херцеговина и Босна и осигурява 
делегати от всички краища на славянския етнос. На конгреса (16 – 19 авг. 1906 г.) пристигат 
"най-видните представители на южнославянската мисъл". Тук дейността на Бобчев за осъ-
ществяване на славянското единство е оценена по достойнство и той е избран "с акламации" 
за първи председател на Южнославянския съюз на книжовниците и публицистите.3 

Постепенно идеята за обединението на различните професионални структури на южните 
славяни е подета и от писатели, журналисти, студенти, лекари, пчелари, учители и др.4 По-
детата вълна към образуване на южнославянски съюзи е продиктувана от стремежите за 
славянска солидарност и културно-икономическо сближение на тази общност. Нещо пове-
че, тези сдружения, както пише и М. Георгиева, са предвестници на неославизма, насочен 
към обединение на всички славяни на равноправна основа "под нова културно-
икономическа платформа".5 На славянския събор в Прага през 1908 г. сред южните славяни 
неославизмът практически се утвърждава. Първите стъпки обаче са направени още в нача-
лото на ХІХ в., когато много българи, хървати и словенци участват в сръбските въстания 
против турския поробител. 

През 1908 г. 30-годишния срок, предоставен на Австро-Унгария от Берлинския конгрес 
(1878 г.) да окупира Босна и Херцеговина, изтича. Последва тяхното анексиране към двуе-
динната монархия. Тази стъпка и засилващата се опасност от германското влияние към сла-
вянските страни активизира славянофилското движение. Резултат от това са поредицата от 
срещи през 1908 и 1909 г. в Прага, Петербург и Москва. Активен участник в тях е Ст. С. 
Бобчев. Другият български делегат е Александър Люцканов. Тук се обсъждат все повече 
усложняващите се политически проблеми на Балканите и в Европа. На тази основа възниква 
напрежение и в междуславянските взаимоотношения. Позицията на Бобчев във водените 
дискусии се определя от възприетите му политически принципи и славянофилски идеи. Той 
се стреми да подкрепя политиката на официалните руски среди (около депутата А. А. На-
ришкин и на Ал. А. Башмаков, проф. М. М. Ковалевски Академик А. И. Соболевски М. В. 
Красновский и др.) към славянофилското движение. Паметни ще останат думите от заклю-
чителната реч на М. В. Красновский, произнесени на 11 май 1909 г. в салона на армията и 
флота: "Русия ще възкръсне духовно, пламенно заявява той, и ще излезе победителка и ще 
помогне за обединението на всички славяни върху основа на културна и икономическа вза-

                                                           
1 Централен държавен архив (ЦДА), ф.520, оп. 1, а.е.199, л. 4-5. 
2 Георгиева, М. Цит. съч., с. 43.  
3 Стефан С. Бобчев, живот и обществено-книжовна дейност и показалец на по-главните му научно-

книжовни трудове. С., 1909, с. 8 – 12. 
4 Дневник, № 1480 от 18 авг. 1906, с. 2; № 137 от 4 авг. 1906, с. 1. 
5 Георгиева, М. Цит. съч., с. 43. 
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имност".1 С тази си позиция видният руски славянофил уверява делегатите, че Русия ще 
зачита идентичността и свободата на другите славянски народи. 

На тази среща и Бобчев се стреми последователно да отстоява интереса на славянските 
народи за единение.2 Той говори за "славянската идея в България". Запознава присъстващи-
те делегати на съвещанието със същността на българските славянски организации – "Сла-
вянското дружество" и "Славянска беседа".3 Специално подчертава, че те са "всепартийни", 
т.е. надпартийни. В тях може да присъства всеки български гражданин, прегърнал славянс-
ката идея. Разкрива и позицията на българското славянско движение, което, заявява той, 
"продължава да върви по здравия път на една славянска културна деятелност…"4 А относно 
Македония заявява, че българо-сръбските отношения могат да бъдат много добри, но въз 
основа на "предоставяне Македония на македонците".5 Така Бобчев отстоява правителстве-
ната политика в този момент – "автономията" като път за разбирателство между заинтере-
сованите балкански народи.6  

 Крайната цел на тази славянска среща е освен укрепването на славянското единение да 
бъдат предизвикани правителствата на славянските държави към политическо сближение. 
Явен е дълбокият замисъл на славянските идеолози – единение на южните славяни с оглед 
формиращите се военни съюзи. Целта е по възможност да се избегне в бъдеще евентуално 
политическо и военно противопоставяне на славянския етнос.  

Ст. С. Бобчев е последователен привърженик на идеята за културно, икономическо и по-
литически сближение на България с южните славянски народи и с Русия. В началото на ХХ 
век руските славянски дружества развиват активна поломническа (поклонническа) дейност 
спрямо "родствените им обитатели на други земи" и особено към България. Важна стъпка в 
това отношение е създаденият Комитет за организиране на общославянско художествено-
промишлено изложение в С. Петербург през 1904 г. Активна дейност в това отношение раз-
вива Славянското благотворително общество в Петербург. Изработват се и правила за учас-
тниците в изложението. Според тях се допускат "изделия и естествени произведения от зе-
мите на всички славянски народи".7 Целта на изложението е "нагледно да се представи съв-
ременния бит, племенните особености и стопанското положение на всички славянски наро-
ди".8 Основната идея е сближение и обвързване на икономическа и културна основа. Уста-
новяват се множество обществено-културни контакти само между руски и български славя-
нофилски организации и видни личности с цел опознаване и сближаване на двата народа.  
В Киев се образува специален Комитет за поломничество в България.9 Стефан Бобчев като 
убеден славянофил активно се отзовава и съдейства на руските славянски дружества за 
сближение на двата народа. Реализирани са множество инициативи от руска и българска 
страна. Провеждат се конгреси, събори, изложби, срещи, сказки и др. в славянските държа-

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Майски славянски съвещания в Петербург и Москва. Вж. Славянските съвещания. 

С., 1909, с. 3-5. Вж. и с. 6-16. На срещите в Петербург и Москва участват членовете на "Изпълнител-

ния комитет", избран на славянския събор в Прага през 1908 г. От българска страна член е С. С. Боб-

чев, а негов заместник Ал. Люцканов. На срещите в Петербург и Москва са поканени да участват чле-

новете на "Изпълнителния комитет". (Вж. Бобчев, Ст. Цит. съч., с. 3). 
2 Николов, Г. Славянски дни и събори. С., 1910, с. 13 и сл.; Станев, Н. Най-нова история на Бълга-

рия 1878 – 1912 г., кн. 1, от Освобождението до Балканската война. С., 1925, с. 137, 138. 
3 Бобчев, Ст. Майски славянски съвещания…, с. 4. 
4 Пак там. 
5 Пак там. 
6 Саздов, Димитър и др. История на България 681 – 1944, том втори. С., 2003, с. 440, 441. 
7 Централен държавен архив (ЦДА), ф. 134к, оп.1, а.е. 135, л. 1- 12. 
8 Пак там. 
9 ЦДА, ф.134к, оп.1, а.е. 135, л. 5 – 9. 
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ви. В много от тях активен участник е Ст. С. Бобчев.1 Той отдава голямо значение на тези 
контакти за интересите на славянските народи. Това личи и от казаното от него пред редак-
тора на загребския вестник "Новости", когато е запитан за засилването на славянското дви-
жение: "…Сближението между славянските страни е само върху културна и икономическа 
основа. Слабостта на славянството е в това, че те един друг не се познават. Славяните или 
твърде много се преоценяват, или пък недооценяват, което твърде много вреди на практи-
ческите отношения между славяните!" Запитан какви средства да ползват, той отговаря: "… 
срещи, конференции, концерти…".2 Последва и подробно запознаване на загребския редак-
тор на в. "Новости" с най-важните изяви на славянското движение през първото десетиле-
тие на ХХ в. Отношението на Бобчев към руското поломничество остава незабелязана в 
научната литература.  

През първото десетилетие на ХХ в. в редовете на русофилски ориентираната Народна 
партия започва да "преобладава едно особено течение славянофилство". То е ръководено от 
видния член на партията Ст. Бобчев.3 Този кръг от български славянофили приемат позици-
ята на чешките, полските и други западни славянски дейци, като се отклоняват от официал-
ното руско славянофилство, проявяващо стремеж към лидерство и налагане на своите 
принципи върху всички славяни. Кръгът славянофили около Ст. Бобчев и западните такива 
търсят "избавление на свободолюбива почва с тенденция да се достигне  с л а в я н с к о   
о б е д и н е н и е, но при условие: всеки славянски народ да запази своята свобода, своя 
език, своите духовни обичаи".4 За тях не може да бъде славянин "този, който владее и по-
тиска друг славянин".5  

Опит да се наложат принципите на зародилото се ново "славянско единение" е свикани-
ят славянски събор, по настояване на Ст. С. Бобчев в София през 1910 г. Заслугата на Ст. 
Бобчев в организирането на този славянски форум е огромна. Възглавявания от него под-
готвителен комитет трябвало да намери пътища за изглаждане на усложнените междусла-
вянски отношения. Националните противоречия започват да взимат превес в отношенията 
между: руснаци и поляци; българи и сърби; руснаци и украинци; поляци и чехи в Силезия; 
чехи и словаци в Австро-Унгария; сърби и хървати. Анексията на Босна и Херцеговина 
(1908 г.) противопоставяла живеещите там славяни на виенското правителство.6 В тази обс-
тановка Бобчев трябвало да търси общ, демократичен път за осъществяване на славянското 
единство. Наред с тези общославянски проблеми в навечерието на срещата възниква и друг 
– вътрешен, той е свързан с отношенията между Бобчев, от една страна, и видните общест-
веници и представители на българската култура – Кръстьо Ракавски, Пенчо Славейков, Пе-
йо Яворов, П. Ю. Тодоров, от друга. Последните се противопоставят на Бобчев поради от-
каза му да покани за участие в славянофилската среща видни представители на славянското 
движение от либералните буржоазни среди в Русия и други страни. Другият въпрос, по кой-
то се противоречи на председателя на Славянското дружество, е кой е основният проблем, 
заложен в дневния ред за разискване на Събора. Групата интелектуалци настояват задачата 
на славянското движение на Събора да бъде обсъждането и търсенето на пътища за разре-

                                                           
1 Славянский глас, 1909, кн. 4, с. 138. 
2 Савов, Н. Славянски излети. Вж. Славянски глас, кн. ІV, 1909, с. 138. 
3 Станев, Н. Най-нова история на България 1878 – 1912 г., кн. 1, от Освобождението до Балканска-

та война. С., 1925, с. 137. 
4 Пак там, с. 137, 138. 
5 Пак там, с. 138. 
6 Камбана, № 938 от 13 юни, № 940 от 15 юни 1910. Вж. и Лазарова, Е. Стефан С. Бобчев и славян-

ското движение в България. Вж.: Стефан Савов Бобчев (1853 – 1940). Живот и дейност. – Юбилеен 

сборник. С., 1999, с. 84, 85. 
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шаване на националните междуславянски отношения1, които се намират в затихнал конф-
ликт. Стремежите на Бобчев обаче са да търси пътища за укрепване на славянското единст-
во и затова отказва да предвиди разискването на щекотливи въпроси. Ръководеният от него 
Подготвителен комитет се ориентира към взетото през 1909 г. на срещата в Петербург ре-
шение делегатите да обсъждат само социални, културни и икономически въпроси. На тази 
основа Бобчев разчита да се изгражда и развива славянското сътрудничество и единението 
между славянските народи.2  

Компромисният път, възприет от Ст. Бобчев, обаче не е могъл да бъде наложен на Събо-
ра. Възникват остри противоречия по важни политически проблеми, които се оказват висо-
ка преграда за развитието на славянското сближение през следващите десетилетия. Въпреки 
това не може да не се изтъкне заслугата на Бобчев и ръководеното от него Славянско бла-
готворително дружество за запазването на топли отношения между южните славяни относ-
но развитието на културните и икономическите контакти. На Събора в отсъствието на де-
мократическото течение на руските славянофили около Милюков, присъстващите вземат и 
полезни решения. С приетата позиция българските представители, начело с Бобчев и при-
състващите лидери на западните славянофилски кръгове категорично се противопоставят 
"на старите руски славянофили", отстояващи идеята за "с а м о д ъ р ж а в н о  управление, 
православно вероизповедание и руски език като общ официален език на славяните".3 Взети-
те решения на Събора са удар върху руския национализъм, но в същото време с тях се пола-
гат нови основи за обединение и съхраняване на славянското единство. В случая славяно-
филските среди в Народната партия, ръководени от Ст. Бобчев, отстояват българската иден-
тичност в рамките на "славянското единение". Особено силно е сближението "на многоб-
ройните славянски представители, пише Ст. Бобчев, от всички земи на сърби и българи". Те 
са "проникнати, продължава той, от нуждата за славянска взаимност и за сближение не само 
на културна, но евентуално и на политическа почва. Това съзнание особено проникна в сре-
дите на сръбски и български интелектуалци".4 Резултат от тези отношения са множеството 
срещи в началото на ХХ в. между сръбски и български стопански, културни и други дейци 
и организации. Те стават добра основа, върху която през 1911 и 1912 г. стъпват правителст-
вата на София и Белград за осъществяване на политическо сближение. Първоначално за 
натиск върху Високата порта за "даване възможност… на братята отвъд Рила и Родопите" 
да "заживеят… човешки живот", а по-късно правителството на Иван Евстр. Гешов, след 
съвети с група български генерали, стига и до заключението, че съюзът със Сърбия, Черна 
гора и Гърция се налага, ако се стигне до война с Турция.5 Имайки предвид тази позиция на 
българските висши военни среди и правителството на Гешов можем високо да оценим дей-
ността на Ст. Бобчев като авторитетен ръководител на Славянското благотворително дру-
жество и радетел за славянско единство, за сближение на българското и сръбското общест-
во, чиито държави са в основата на образувания Балкански съюз. 

За кратко време в началото на ХХ в. Ст. Бобчев е председател на философско-
обществения клон на Българското книжовно дружество  (1903-1904 г.), а впоследствие и на 
БАН (1921-1937 г.). Интересите му към миналото на българския народ са основание да ста-
не през 1922 г. действителен член на Българския археологически институт. 

 Изключително ползотворна е дейността на Бобчев като публицист. В началото на ХХ в. 
Дружеството на българските публицисти, чийто председател е той, открива в София юж-

                                                           
1 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 84, 85. 
2 Славянски глас, кн. ІІ, 1910, с. 41. 
3 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 84, 85. 
4 Бобчев, Ст. Страници из моята дипломатическа мисия в Петроград (1912 – 1913). С., 1940, с. 5. 
5 Пак там, с. 5 – 8. 
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нославянско читалище. С дейността си неговото настоятелство спомага за изграждането на 
контакти с другите южнославянски народи и за осъществяването на множество културни 
инициативи.1 Бобчев участва в издаването и редактирането на много периодични издания. 
Той е и съредактор и сътрудник на повече от 20 периодични издания, на сборници по прав-
ни, историко-правни и обществено-политически въпроси. Автор е на множество статии и 
студии. В много от публикациите му се разглеждат народностно-правните обичаи. Бобчев е 
от онази генерация народоведи и юристи, които през първите десетилетия след Освобожде-
нието отделят много време и усилия за събирането и изследването на българските правни 
обичаи. Той и неговият приятел от ученическите години Димитър Маринов са едни от пър-
вите най изтъкнати учени в областта на българското обичайно прави. Д. Маринов публику-
ва поредица от монографии за народното обичайно право.2 Неотстъпва в това отношение и 
Ст. Бобчев. По-важни негови трудове са "За събирането и изучаването на народните юри-
дически обичай", "Българската челядна задруга в сегашно и минало време", "Българско 
обичайно съдебно право", "Римско и Византийско право в старовремска България", "Бъл-
гарско обичайно наказателно право", "Симеонова България от държавно правно гледище", 
"Руско-турската освободителна война 1877-1878 г." и др. Наред с това Стефан Бобчев 
прeвежда множество съчинения, повести, разкази, пътеписи, учебни помагала и др. Посве-
щава специално изследване на Източна Румелия. Монографията му "Източна Румелия, ис-
торически преглед, устройство, законодателство и правосъдие" е публикувана през 1924 г. 
Тук авторът насочва усилията си върху началната дейност на централните органи на облас-
тната власт. Ценни са частичните биографични данни за шестте префекти (окръжни управи-
тели) и околийските началници на властта. В това отношение можем да посочим и ревност-
ното отстояване от Бобчев на българските символи, открояващи известна самостоятелност 
на областта.3 Неговото лично участие в съдебната система на Източна Румелия се забелязва 
в проявеното пристрастие на места в труда при анализиране на някои от проблемите. По-
обективна е позицията на Ст. С. Бобчев за журналистиката в Източна Румелия при извър-
шения преглед, както той заявява, на българския печат през Възраждането и първите десе-
тилетия на Българското Княжество (1844-1894 г.).4 

Особено ценни са сведенията за дейността и характеристиката на Народната (съединист-
ка) партия в Източна Румелия, направени от Ст. Бобчев през 1894 г.5 Той е един от видните 
високообразовани и интелигентни членове на тази партия.6 Затова и казаното от него опре-
деля неговите и на партията възгледи и позиции относно бъдещето на целия български на-
род, което безрезервно тогава идеолозите на Народната партия свързват с Русия. "Ний под-
държахме – пише Ст. С. Бобчев – че с Русия трябва да сми в мирни и добри съотношения за 
благото и силата на общото българско отечество. Ний вярвахме чистосърдечно, че най-
доброто е, щото наший генерал-губернатор да не се скарва с представителя на Освободи-
телката ни. Русия беше ни помогнала да станем една държавна сила, от нея очаквахме и 
частно за Румелия: 1) да ни помогне с уреждането на цял ред жизнени за областта въпроси 
(напр. въпроса за отказването на В[исоката] порта да проводи войска в Балкана, въпроса за 
намалението на данъка на И[зточна] Румелия, въпроса за железниците, за пощите и телег-
рафите, за митниците и пр.). Нека се изповедами. Ния не виждахми тогаз никоя друга освен 
                                                           

1 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 85. 
2 Маринов, Д. Българското обичайно право. Второ фототипно издание. С., 1995, с. VІ – ХХ. 
3 Бобчев, Ст. Източна Румелия (Исторически преглед). С., 1925, с. 75, 76, 123, 125; Василева, М. 

Димитър Маринов и българското обичайно право. Вж. Маринов, Д. Българското обичайно право…, с. 

VІ – ХХ.  
4 Бобчев, Ст. Преглед на българский печат (1844-1894 г.). Пловдив, 1894. 
5 Бобчев, Ст. Политическите ни прегрешения и програмата на нашата партия. Пловдив, 1894. 
6 Стателова, Е. Източна Румелия (1879/1885), икономика, политика, култура. С., 1983, с. 174, 175. 
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Русия сила, която да беше наклона да ни помогне. Нямаше пример, прецедент, който да ни 
убеди в противното; 2) Русия ни помагаше чрез своите инструктори за отхранването и въз-
питанието на една добра войска."1  

 Паралелно с обществената си дейност Стефан Бобчев се изявява и като държавник. През 
1911 г. той е министър на народното просвещение в правителството на Иван Евстратиев 
Гешов. Като такъв развива ефективна дейност, свързана с развитието на българската прос-
вета и култура. С огромна енергия се заема да реализира своите възрожденски мечти. Пола-
га много усилия относно организиране подбора на учителския персонал, на разширеното 
изучаване на родния език, литература и история, за изработването на нови практични учи-
лищни програми, развива учителско-лекарския институт и др. Специално внимание минис-
тър – Бобчев отделя на българските училища в чужбина – Букурещ, Браила и Кюстенджа. 
На вниманието на екипа на Бобчев са и множеството културни институции – Народния теа-
тър, Народната опера, Музикалното и Рисувалното училище, Археологическия институт, 
реконструкцията на Боянската църква. Направени са усилия да се реализират всички иска-
ния на институциите относно тяхното развитие и подобряване на дейността им. Подкрепена 
е финансово дейността на видни български учени. Така например: за събиране извори за 
българската история в Рим е командирован Пенчо Р. Славейков, в Сърбия, Румъния и Русия 
Й. Попгеоргиев за събиране на архивни източници за епохата на Българското възраждане; 
Богдан Филов е командирован в Цариград за участие в Балканската археологическа коми-
сия при Руския археологически институт; Георги Палашев е командирова в Рим за участие 
в международен архивистичен конгрес; Н. Михайлов е изпратен в Австрия и Германия да 
проучи тамошните портретни галерии; Хр. Морфова е изпратена на специализация по пеене 
в Париж; големия български историк Васил Златарски и Пенчо Р. Славейков са командиро-
вани в Харков за прибиране библиотеката и архива на проф. М. Дринов, завещани от него за 
България и др.2 

Дейността на Бобчев като министър е прекъсната от развиващите се събития на Балка-
ните през 1912 г. Тогава под егидата на Русия и Англия е създаден Балканският съюз, с ог-
лед присъединяването му към Съглашението при евентуална война в Европа. Управляващи-
те правителства обаче в България, Сърбия, Гърция и Черна гора се готвят за война с Турция. 
Съобразявайки се със силата на Османската империя, българската дипломация започва да 
търси пътища за реална подкрепа от Русия при евентуални неуспехи по фронтовете на бъ-
дещата война. Една от тези пътеки е дипломатическата мисия на Ст. С. Бобчев. 

Прекаралият дълго време в Русия Бобчев, поддържал множество политически и култур-
ни контакти със славянофилските Дружества и други видни руски политически и обществе-
ни дейци. Той е един от най-активните славянофили в разгърналото се в началото на ХХ в. 
поломническо движение и движението за организиране на славянското сътрудничество, 
сближение и единение. От друга страна, Бобчев е горещ патриот и радетел за национално 
обединение на българския народ. За него Балканската война е обективен път, който е про-
дължение на националноосвободителните борби на балканските народи, тя е неизбежна 
необходимост, "към която, пише Бобчев, фатално водеха работите в Отоманската империя 
(отказът да въведе реални реформи в европейските вилаета – б.а.) от няколко години на-

                                                           
1 Бобчев, Ст. Политическите ни прегрешения …, с. 12. Русофилството е принципна и последова-

телно отстоявана позиция от южнобългарските съединисти. Те я запазват и по-късно, през годините 

когато стават основно ядро на образуваната Народна партия (1894 г.). Вж. Николова, В. Народната 

партия 1894-1920. С., 2004, с. 62, 63. 
2 Миладинова, Е. и др., Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхраня-

ване в Български исторически архив. Кн. 5. С., 1981, 22 – 40; Цит. по Томова, Д. Цит. съч., с. 20, 24. 
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сам"1. Затова 59-годишният Бобчев се оказва необходимата личност за отстояване на бъл-
гарските интереси в Петербург, с оглед предстоящите съдбоносни за българският народ 
години. По предложение на министър-председателя и министър на външните работи и из-
поведанията Ив. Евстр. Гешов цар Фердинанд издава указ за назначаването на Стефан Са-
вов Бобчев за извънреден пратеник и пълномощен министър при руския императорски 
двор, считано от 1 октомври 1912 г. На този пост той заменя ген. Ст. Паприков.2 

Основната задача на мисията на Бобчев, възложена от правителството и монарха, е при 
необходимост да употреби "всички" усилия, за да се осигури намесата на Русия в подкрепа 
на България.3 

Бобчев пристига в руската столица на 8 октомври 1912 г. Установява необходимите дип-
ломатически контакти и подготвя първите си стъпки за изпълнението на две важни задачи – 
да убеди руското правителство при необходимост да се намеси във войната в подкрепа на 
България, а на първо време да получи от него 25 млн. лв. (10 млн. рубли) заем. Положение-
то на Бобчев е твърде деликатно, тъй като войната вече е започнала, а в Петербург я смятат 
за прибързана и се съмняват в успеха на балканските съюзници, които били изправени пред 
една добре реформирана и силна турска армия.4 

За реализиране на своята мисия Бобчев осъществява множество срещи с външния ми-
нистър на Русия С. Д. Сазонов и с неговия заместник А. А. Нератов, с министър-
председателя и министър на финансите Владимир Николаевич Коковцев, с министъра на 
войната В. Сухумлинов, с началника на близкоизточното отделение в Министерството на 
външните работи княз Гр. Н. Тубецкой, с император Николай II, с представителите на вели-
ките държави в С. Петербург, като особено чести са срещите с английския и френския пос-
ланик в руската столица Бюканан и Луи и др. От последните Бобчев научава, че руската 
дипломация преговаря със своите съюзници Англия и Франция за евентуална намеса при 
нужда. Ситуацията обаче е сложна. Русия нямала готовност за война, а за разрешаването на 
балканската криза било необходимо съгласието на всички велики сили.5 

За всички свои действия Ст. С. Бобчев осведомява правителството в София. Особено 
чести и важни са съобщенията след срещи с външния министър С. Д. Сазонов, когото Боб-
чев запознава и с исканията на българското правителство, и с развиващите се бойни дейст-
вия на балканския военен театър. Руското правителство с голямо внимание и напрежение 
следи за военните действия, за отношенията между съюзниците и за българо-румънските 
политически контакти.6 В Петербург въздъхват с облекчение при първите успехи на българ-
ската армия. 

За развиващите се сложни отношения между балканските съюзници и позицията на Ру-
сия към тях в София ежедневно получават сведения от своя пълномощен министър в Пе-
тербург. Нещо повече, в много критични моменти за България Бобчев своевременно съоб-
щава за съветите на руската дипломация и позицията на нейното правителство. От своя 
страна Бобчев излага и собственото си мнение, което е съобразено с обективната обстанов-
ка на Балканите и в Европа. Особено настоятелен е да се приеме руският арбитраж при спо-

                                                           
1 Славянски глас, кн. 7-10, 1912, с. 254. 
2 Бобчев, Ст. Страници из моята дипломатическа мисия в Петроград (1912 – 1913 г.). С., 1940, с. 

15-16 
2 Пак там. 
3 Кишкелова, П. Дипломатическата мисия на С. С. Бобчев в Петербург (октомври 1912 г. – септем-

ври 1913 г.). Вж.: Стефан Савов Бобчев (1853 – 1940). Живот и дейност. – Юбилеен сборник. С., 1999, 

с. 55. 
4 Бобчев, Ст. Страници из моята дипломатическа мисия…, с. 22-23. 
5 Кишкилова, П. Цит. съч., с. 55. 
6 Бобчев, Ст. Страници из моята дипломатическа мисия…, с. ІІІ, ІV, 23-27. 
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ровете на съюзниците след подписването на Лондонския договор на 17 май 1913 г. С всички 
сили Бобчев се стреми да предотврати братоубийството на Балканите. Докладите, телегра-
мите, писмата и съобщенията му са изключително тревожни за съдбата на България. Бобчев 
упорито настоява за идването на министър-председателя д-р Ст. Данев в руската столица за 
извършване на върховен арбитраж относно ревизията на договора със Сърбия от 1912 г. 
Запознат и с позицията на Русия на 8 юни 1913 г. с голяма тревога той пише на брата на 
своята съпруга – уважавания политик и държавник Т. Теодоров: "Войната ще бъде нашата 
гибел. Това е моето мнение, ако я почнем ние, без да дойдем в Петербург. Трябва да се ре-
шите, добре помислете и осигурете си поне тила откъм Румъния и Турция. Да не опропас-
тим великите резултати от славните победи, да не надвесим България над пропаст".1 

Напразни остават усилията на Бобчев да предотврати надвисналата катастрофа. После-
дователен изпълнител на своята мисия в България, цар Фердинанд нанася решителния удар 
върху изградения Балкански съюз, гравитиращ към силите на Съглашението. На 16 юни той 
издава устна заповед на ген. Савов за нападение срещу гръцката и сръбската армия. Въпре-
ки успехите на българската армия, намесата на Румъния и Турция в тази втора балканска 
война води до примирие и договор, унизителен за България. 

Недоволен от катастрофалната политика на българското правителство и новата проавст-
рийска външна ориентация, Бобчев подава своята оставка. През септември 1913 г. той на-
пуска Петербург и заминава на триседмична почивка и лечение във Виши.2 С това завършва 
поредният етап от развитието на Бобчев като общественик, публицист, учен, политик и 
държавник. 

 
х х х 

 След завръщането си в България Бобчев се отдава само на обществена, научна и препо-
давателска дейност. Разбира се той не престава да следи развиващите се събития по време 
на Първата световна война и след нея. 

 Крупните последици от голямата война са променените граници на европейската карта. 
Разрушена е Австро-Унгарската империя. Създават се нови славянски държави – Сърбохър-
ватско-словенското кралство (от 1929 г. Югославия), Чехословакия и Полша, образувана 
върху разпокъсаните й три части от преди 130 години. Всичко това се посреща с удовлетво-
рение от славянското дружество, ръководено от неговия председател Ст. Бобчев3.  

 На вниманието на Бобчев е и друго голямо събитие, което сериозно засяга славянския 
свят и променя статуквото в европейската политика, Октомврийската революция. В списа-
нието на "Славянското благотворително дружество" – "Славянски глас" – той взема отно-
шение и редовно осведомява читателите за развиващите се събития в Русия. В началото на 
руските процеси той определя позицията на българските славянофилски кръгове да бъде 
сдържана и толерантна. С тревога оценява Русия като разорена страна и най-засегната от 
следвоенните процеси, поради водената 3 години гражданска война. Съжалява, че тя вече 
"не заема приличното й място" сред славянските държави. За нейното бъдеще Бобчев възла-
га надежди на руската емиграция и най-вече на тази намерила убежище във Франция.4 Ос-
танал последователен радетел за славянско единство, той с огорчение констатира, че "бол-
шевизмът, създал т.нар. СССР с тържество на комунизма и Коминтерна, не дава възмож-
ност за едно проявяване на славянската идея в пределите на Русия".5  

                                                           
1 Бобчев, Ст. Страници из моята дипломатическа мисия…, с. 184. 
2 Томова, Д. Цит. съч., с. 20-21. 
3 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 87.  
4 Славянски глас, кн. 5 – 6, 1920 – 1921 г., с. 129. 
5 Пак там, кн. 5 – 6, 1928, с. 19. 
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В началото на 30-те години на ХХ век в Ленинград е направен опит да се създаде Инсти-
тут по славяноведение. Само след три години обаче той е разгромен. Закрити са и всички 
славистични катедра в съветските университети. 1 

Независимо от това Бобчев продължава да следи събитията в Русия и да гледа на нея като на 
близка славянска държава, с която войната и следвоенното й развитие са ни разделили.2 Нещо 
повече, след войната според него настъпва и период на криза в Славянското дружество в Бълга-
рия. Причините за това Бобчев вижда в създаденото ново европейско статукво на славянските 
държави, което дори противопоставя някои от тях и не дава възможност за възстановяване на 
близките и топли славянски взаимоотношения от началото на ХХ в.3 

Въпреки създадената конюнктура, убеденият радетел за славянско единство Бобчев про-
дължава да търси пътища към затопляне на славянските отношения. Отново както и през 
първото десетилетие на ХХ в. той настоява единението на славянските народи да се осъ-
ществява "върху културна, стопанска, обществена и политическа почва". Тази славянска 
взаимност според него трябва да преследва благородната мисия "към мир, спокойствие не 
само на славянските народи помежду им тя трябва да сматря за предговор и предградие на 
европейската взаимност, на човешката взаимност за мир и мирно интелектуално сътрудни-
чество".4 С тази си позиция председателят на "Славянското благотворително дружество" 
вижда възможност за осъществяване на славянската взаимност, но не в името на панславиз-
ма, а за реализиране на идеята за славянско равенство, братство, взаимопомощ. Славяните, 
заявява Бобчев, нямат нужда от никакъв империализъм, от никакви стремежи за завоюване 
на чужди земи или народи".5 

В началото на 30-години Бобчев продължава да пледира за славянско единство. Сега 
обаче, поради започналите обединения в Европа, той предлага съюз между югоизточните 
славяни, съюз който да има характер на конфедерация, където всеки народ и всяка държава 
ще има своя автономия, свои вътрешен държавен живот и свои международни правоспо-
собности. С тези идеи Бобчев продължава да отстоява по-ранни принципи, в които вижда 
възможност "за обща работа, защита и закрила" на славянската общност.6 

Въодушевен от възможността за установяване на топли славянски взаимоотношения, 
Бобчев с голям ентосиазъм участва в организирането от "Славянското благотворително 
дружество" и "Славянска беседа" Пети събор на руските учени зад граница, проведен на  
19 септември 1930 г. в София. На тази среща той не пропуска да произнесе голяма реч в 
духа на славянското единство. На първо место изтъква обективно съществуващите връзки 
на българския народ и Русия, а след това и с другите славянски народи.7 

                                                           
1 Россия сегодня – Русия днес …, с. 14. В навечерието на Втората световна война, когато все пове-

че се усещала фашистката опасност, с цел обединение на силите против общия враг в СССР си спом-

нят идеята за славянската взаимност. Някои учени, по време на войната, дори смятат че това е идеоло-

гията на "Новата икономическа политика" от 20-те години. Практически по време на войната реаби-

литация получават – православието и славянството като основа за единство в борбата срещу фашизма. 

В резултата на всичко това след войната, в края на 1946 г. в Москва се създава Института по славяно-

ведение към Руската академия на науките. Указът за създаването му е подписан на 7 януари 1947 г. 

(Вж. Россия сегодня – Русия днес …, с.14). 
2 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 88. 
3 Славянски глас, кн. 1 – 2, 1928, с. 5 – 6.Остри противоречия възникват между Русия и Полша; 

между Полша и Чехословакия и между България и Югославия. Вж. Лазарова, Е. Цит. съч., с. 88. 
4 Славянски глас, кн. 4, 1925, с. 14 – 16. 
5 Пак там. 
6 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 89. 
7 НБКМ – БИА, ф. 255, ІІ Д 5216. 
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Възстановяването на българо-съветските отношения през 1934 г. от правителството на 
деветнадесетомайците са нов стимул за Бобчев да лансира затопляне на отношенията с най-
голямата славянска държава. Той загърбва идеологията на установения режим в СССР и 
търси всевъзможни пътища за установяване на топли отношения с руския народ.1 Макар и с 
влошено здраве център на вниманието на Бобчев до края на живота му е идеята за славянс-
ко единство. Той пледира за нея на изток и на запад, където има центрове на славянофилски 
организации. 

Разбира се, основното внимание на Бобчев е ангажирано с обстановката в България. Има 
моменти когато дейността му в славянското движение отива на по-заден план, защото е из-
местена от актуални национални проблеми. Много често обаче славянофилството е използ-
вано като аргумент за отстояване на определена политическа позиция от Бобчев. Тогава 
неговото поведение е определяно единствено от интересите на българския народ. Така нап-
ример, в навечерието на въвличането на България в световната война той с особена тревога 
и разочарование се отнася към политиката на Фердинанд и неговите правителства. Против-
ник е на въвличането на България в Първата световна война на страната на Централните 
сили. С авторитета си на председател на "Славянското благотворително дружество" твърдо 
се противопоставя на водената от правителството на д-р В. Радославов проавстрийска и 
прогерманска политика. Във връзка с ориентацията на България той заявява: "ние без вся-
какви заобиколки казваме", че интересът на страната диктува да се присъединим към "мо-
ралната и справедливата страна на тройното съглашение, което е извикано да се бори в пол-
за на малките народи, в полза на правилни международни отношения, грубо потъпкани от 
тевтонизма".2 Гласът на авторитети като Бобчев и на политическата опозиция обаче остават 
"глас в пустиня" за управляващите политици и цар Фердинанд. Главният резултат от тяхна-
та политика е нанесеният удар в Ньой на 27 ноември 1919 г., когато се подписва мирният 
договор между България и държавите победителки в Първата световна война. Този договор 
подлага на изпитание целия български интелектуален елит. Търсят се пътища за извеждане 
на страната от поредната икономическа, политическа, културна и пр. катастрофа. Бобчев си 
дава сметка, че най-напред трябва да бъде възстановена разрушената българска икономика 
и променена политиката на страната с оглед новото европейско статукво. За целта обаче е 
необходимо да бъдат създадени нови икономически и политически кадри.  

Само няколко месеца след подписването на Ньойския мирен договор (27 ноември 1919 г.) 
през февруари 1920 г., Стефан Бобчев и руският професор – белоимигрант, дошъл от Киев 
след войната, П. М. Богаевский предлагат идеята за основаване на частно висше училище 
"Свободен университет за политически и стопански науки", наречен "Балкански близкоиз-
точен институт". Носител на тази идея е проф. Богаевский, който е преподавал междуна-
родно право и е бил директор (ректор) на Киевския Близкоизточен институт. За първи път 
той споделя идеята с председателя на "Славянското дружество" в България Ст. Бобчев. 
Последният внимателно се запознава с програмата, устройството и дейността на Киевския 
институт. Целта е да се подготвят политици, обществени и икономически дейци в областта 
на индустрията, търговията, застрахователното и кооперативното дело. На страната ще из-
тъкнат по-късно основателите на висшето училище, са нужни "културни… граждански, … 
вещи и солидно образовани общественици, публицисти, чиновници по администрация, фи-
нанси, митници и пр. Освен това… нужни са дейци и с по-високо образование в областта на 
търговията, и индустрията, банковото, кооперативно дело и т.н."3  

                                                           
1 Лазарова, Е. Цит. съч. с. 89 – 91. 
2 Славянски глас. Кн. 5 – 6, 1914, с. 97 – 100. 
3 Научен преглед. Год. ІІ, сеп. – дек. 1930, с. 1 – 2. Преглед на живота, академическата деятелност 

и управлението на Свободния университет през първата десет годишнина (1920-1930).  
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Свободният университет е създаден с три отделения – политическо, административно- 
финансово и търговско-стопанско. За първи директор (ректор) е избран 67-годишният Сте-
фан Савов Бобчев. Тук Бобчев наред с множеството административни проблеми чете лек-
ции по съвременна политическа и социална история и продължава своята научна дейност. 
Цялостната му научна дейност е високо оценена от множество чужди научни академични и 
университетски институции, където той е избиран за почетен или редовен член.1 Широка е 
неговата обществена и културна дейност в страната. Огромното му пренатоварване се отра-
зява на неговото здраве. Зрението му постепенно отслабва. През 1933 г. е извършена ус-
пешна операция във Виена от д-р Урбанек. Въпреки това след две години Бобчев напълно 
ослепява. Едва тогава той е освободен от лекции в Юридическия факултет на Софийския 
университет и от Свободния университет. Тогава 82-годишният Бобчев си подава оставката 
и от директорския (ректорския) пост и остава като почетен директор и член на Академич-
ния съвет. Оттегля се и от ръководните длъжности на други обществени организации. Не 
напуска единствено председателското си място в Славянското дружество, "тъй като, казва 
той, усещам сили и възможност да продължа още додето мога това председателство…"2 

През следващите години Бобчев продължава духовния си живот, като се ползва от сът-
рудничеството на неговите жена, дъщеря и на деловодителя на Славянското дружество Кос-
та Лилов. 

През последните си години Бобчев става свидетел на започналата Втора световна война. 
А на 7 септември 1940 г., един ден преди да си отиде от този свят, той може би с радост е 
посрещнал новината за подписаната Крайовска спогодба и връщането на Южна Добруджа 
на България. 

 
х х х 

Многостранна и всеобхватна е дългогодишната дейност на видния българин Стефан С. 
Бобчев. Той израства и се формира като личност и будител на българския народ през пос-
ледното десетилетие на Българското възраждане. Още оттогава, но когато е необходимо, 
той загърбва личните си интереси в името на нуждите на българския обществен живот. 
Формира се предимно като "войн" публицист и учен. Това става добра основа за израства-
нето му като общественик и държавник в свободна България. Пътят му на политик не е гла-
дък, но това дава възможност да осмисля, определя и изгражда идейните си възгледи и по-
литически позиции върху основата предимно на свои анализи и оценки на обективната 
действителност в младата българска държава. Те са съобразени и с международната обста-
новка и националните интереси на българския народ. 

Неизменна следа оставя дейността и борбата на Бобчев за осъществяването на славянс-
кото единство. Тази славянска общност той пледира да бъде изградена на федеративна ос-
нова, запазваща идентичността на всеки славянски народ. В славянското обединение на со-
циална, икономическа и културна почва Бобчев прозира единствения път за предпазване на 
славянските народи от поставянето им в зависимост на източното самодържавие или запад-
ния тевтонизъм. Другата му идея е  свързана със славянското федеративно обединение да се 
избегне противопоставянето на славянските народи, особено в бъдещи военни конфликти, 
които великите държави ускорено вече подготвяли в началото на ХХ в. 

Идеята за славянската взаимност Ст. Бобчев продължава последователно да отстоява и 
след Първата световна война. Единението на славянските народи върху икономическа, кул-
турна и обществена основа е мисия, в която той вижда осигуряването на спокойствие и 
мирни условия за тяхното развитие. Предусещайки новия световен конфликт през 30-те 

                                                           
1 Бобчев, Ст. (1853-1940). Живот и дейност. – Юбилеен сборник, 1999, с. 95. 
2 Томова, Д. Цит. съч. с. 21. 
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години на ХХ в., Бобчев продължава да търси пътища за осъществяване на славянската вза-
имност. Тази идея той вижда противно осъществена на панславизма върху основата на рав-
ноправието между славянските народи. С изграждането на една миролюбива славянска об-
щност Бобчев се надява да се противопостави на надигащите се в Европа нови имперски 
амбиции, заплашващи интересите и съдбата на славянските народи.  

Дълбока е следата на Ст. Бобчев и в българската наука. Неговият творчески път на учен 
и публицист е непрекъснат процес в живота му – от най-ранните ученически години до са-
мия край на земния му път. В един голям период от време тази му дейност е съпътствана с 
работата му като преподавател и ръководител на българското висше образование. Научната 
му и публицистична дейност немогла да бъде прекъсната и от силно влошеното му здраве. 
До края на дългия си трудов живот Ст. Бобчев ще бъде запомнен като активно работещ об-
щественик, държавник, публицист и учен. Резултат от неговото научно и публицистично 
творчество са над 4000 статии по правни, исторически, политически, стопански, обществе-
ни и други въпроси. Те са отпечатани в различни български и чужди вестници и списания. 
Бобчев написва учебници и голям брой студии, и монографии по юридически, стопански и 
исторически въпроси.1 

Огромните научни, и книжовни постижения и резултатите от обществената му дейност 
са богатството, оставено от Бобчев на нашия народ. До последните дни на живота си Бобчев 
"воюва" с перо и думи, очертаващи пътищата за икономическия и културен просперитет на 
страната. Изключително важна и последователно отстоявана идея в научните и публицис-
тични постижения на Бобчев и в неговата славянофилска дейност е определяне на бъдещото 
политическо място на България. Той без колебание го вижда в една равноправна и демокра-
тична славянска федеративна общност, образувана на европейската политическа карта. 

 
 
 

                                                           
1 Томова, Д. Цит. съч., с. 22. 
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СТЕФАН С. БОБЧЕВ – БЕЛЕЖИТ ЮРИСТ, ОБЩЕСТВЕНИК,  
УЧЕН И ПРЕПОДАВАТЕЛ 

проф. д-р Гълъбина Петрова,  
департамент "Право" на НБУ 

Стефан Савов Бобчев – виден български юрист, книжовник, общественик, политик и 
дипломат е роден в гр. Елена през 1853 г. – в епохата на Възраждането, романтична епоха, 
наситена с борби за духовна и политическа свобода, пулсираща с идеи за културно и прос-
ветно обновление, изпълнена с много надежди, която оформя неговия мироглед. След Ос-
вобождението – епоха, изпълнена с бурни политически борби, с периоди на възход и пора-
жение, на триумфи и разочарования, Ст. Бобчев отдава всичките си сили за извисяването на 
българския дух и устройването на младата българска държава. Умира през 1940 г. Живее и 
работи с невероятна и неотслабваща енергия в два съвършено различни периода, през които 
като светли звезди се редят имената на плеяда дейци, великани на българското слово и дело 
за духовното и политическо възраждане и възпитание на българския народ. Ст. Бобчев ста-
ва свидетел и участник в крупни политически събития – извоюването на църковната незави-
симост, Априлското въстание, Руско-турската освободителна война, Съединението на Бъл-
гария, Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. 
Това време създава личности енциклопедисти, чиято предана дейност към народното дело 
служи за пример, школа, по която се възпитават цели поколения. Сред тези личности Сте-
фан С. Бобчев заема едно от първите места. По-късно той пише: "Сега, в днешно време, май 
е мъчно да се разбере онази идеална епоха, която имаше за видни обществени дейци Ила-
риона Макариополски, Антима Видински, Авксентия Велешки, Гаврил Кръстевич, за пуб-
лицисти – Петко Р. Славейков, Тодор Икономов…; когато търговците дядо Хр. Тъпчиле-
щов, братя Гешеви… и други се надпреваряха с народните поборници в проявление на пат-
риотическа деятелност; когато начело на революционната журналистика се бяха източили 
великани като Любена Каравелова и Христо Ботев". 

 В бурния и наситен с много труд живот на Стефан С. Бобчев се очертават няколко пе-
риода – учение в Елена, Цариград и Москва, завръщане и дейност в Пловдив, емигрантство 
в Цариград и Одеса, работа в Пловдив, София и Петербург. 

Първоначалното си образование Стефан С. Бобчев получава в родния си гр. Елена, къде-
то расте в будна и интелигентна среда. Баща му е певец в черквата и учител по псалтикия, а 
майката е една от малкото грамотни жени в Елена. В техния дом, в една от стаите, се поме-
щава училищната библиотека. Чичо му е учител в Еленското училище. От дете проявява 
голяма любознателност, несъмнени дарби и рядко трудолюбие. Едва 15-годишен Стефан 
Бобчев става помощник на учителя си във взаимното училище, взема частни уроци по 
френски и руски език, математика, списва ръкописен вестник "Утро". В родното си място, 
както сам той признава, чува първата българска реч, познава любовта на родители и близки 
и се научава да обича Отечеството, да тачи неговото минало и да му помага според силите 
си. След това продължава в Цариград, където завършва средното си образование (1872 г.) и 
следва в тамошната Военна медицинска школа. Тук попада в средата на видни български 
общественици, черковни дейци и книжовници начело с Петко Р. Славейков, под чието вли-
яние и при всеобщия ентусиазъм, обхванал тогавашната българска интелигенция, той се 
хвърля във вихъра на националноосвободителното движение за църковна независимост и 
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културно обновление. Успешно съчетава учението с обществена работа, публицистика, 
преводи, сътрудничи на многобройни вестници и списания. Взема най-дейно участие в жи-
вота на всички български дружества и просветни инициативи на българите в турската сто-
лица. Едва 18-годишен юноша публикува първата си статия "Сегашният наш език" в Сла-
вейковия вестник "Македония" (год. V, от 2.ІІІ.1871 г.), съставя "Съкратена османска исто-
рия", много важна за онова време, защото в нея авторът добавя и много сведения за българ-
ската история, така че заедно с турската да се изучава и българска история, сътрудничи и 
редактира сп. "Читалище", превежда труда "Ключът към науката" на Б. С. Брюнер в сп. 
"Ден", печати статии по църковни и икономически въпроси. Критичният Любен Каравелов 
пише по това време, че: "С. Бобчев е един от най-трудолюбивите и най-доброжелателни 
младежи… неговите многочислени трудове заслужават особено уважение". А Иван Вазов, 
който се запознава с него в Цариград, отбелязва: "Макар следващ по медицина той (С. Боб-
чев) се гмуркаше във вълните на обществения живот; …Остроумен, речовит, честолюбив, 
той се бе наложил на вниманието; той беше вече една сила". 

Все по това време С. Бобчев става член на няколко дружества. В качеството си на пред-
седател на сдружение "Македонската дружина" предприема пътуване из Македония. Запоз-
нава се с бита, общественото устройство и учебното дело на посетените градове, а впечат-
ленията си публикува във в. "Право" – низ от пътеписи, безспорно най-хубавите, най-
издържаните и най-интересните пътеписи в българската литература преди Освобождението. 

Заради родолюбивата му дейност турските власти го подлагат на преследване и той е 
принуден да замине за Одеса. Тук продължава да работи, а Одеското българско настоятелс-
тво го приема и скоро оценява качествата му на общественик, езиковата му подготовка, ви-
соката му култура, както и желанието му да бъде полезен на своя народ. Скоро С. Бобчев е 
изпратен като официален представител на Одеското настоятелство в Сърбия, а малко по-
късно заминава за Румъния (Букурещ). 

В началото на Руско-турската война С. Бобчев пристига в Търново, където заедно с П. Р. 
Славейков е назначен чиновник от княз Вл. Черказки за особени поръчения при Гражданс-
кото управление. Новото време, настъпило след Освобождението със своите нужди от со-
лидно подготвени специалисти обаче кара С. Бобчев още същата година да напусне служба-
та си и да се озове в Москва, където постъпва в Юридическия факултет на Императорския 
университет. Тук той слуша лекции на известни европейски преподаватели юристи. По 
време на следването си се среща с видни представители на културната общественост, въве-
ден е в кръга на известни славянофили и до края на живота си остава горещ привърженик на 
идеята за културно, икономическо и политическо сътрудничество между славянските наро-
ди. Пише статии и дописки в многобройни руски периодични издания, с които се стреми да 
запознае руската общественост с живота и положението в България и да насочи вниманието 
ѝ към нея. 

В Москва професорът от Юридическия факултет М. М. Ковалевский го запознава с видния 
руски писател Ив. С. Тургенев, който му разрешава да преведе "Накануне". През 1880 г. със 
специално разрешение С. Бобчев завършва юридическото си образование за три, вместо за 
четири години. След защита на дисертацията си "Ранните форми на брака у българите" през 
1880 г. получава научната степен "кандидат по право" на Московския университет. През 
същата година се завръща в България и се установява в Пловдив.  

Това е следващият период от неговата дейност, която се основава на солидна научна 
подготовка, широка ерудиция и богат опит. С. Бобчев се надява, както сам признава, че в 
Пловдив няма да се проявят егоистичните партизански борби, които веднага след Освобож-
дението избухват в Княжеството, и той ще може да употреби своите сили и юридическа 
подготовка за издигане на Източна Румелия. 



 33

По това време в Пловдив живеят и творят видни обществени и културни дейци, които 
оглавяват различни институции. Тук е събран цветът на творческата интелигенция, която 
със средствата на перото и мисълта продължава делото на Възраждането. В Пловдив С. 
Бобчев заема последователно най-високи длъжности в съдебната система на Източна Руме-
лия: от 1880 г. е председател на Департаменталното (окръжно) съдилище, от 1883 г. е член 
на Върховното съдилище и е избран за председател на Върховното административно съди-
лище, в което си качество става народен представител в Областното събрание на Източна 
Румелия (1883 – 1885), а в 1884 г. става директор (министър) на правосъдието в Източна 
Румелия, на който пост остава до 6 септември 1885 г. През 1881 г. е избран за дописен член 
на Българското книжовно дружество (по-късно: Българската академия на науките), а през 
1884 г. – и за редовен член. По-късно е председател на Философско-обществения клон на 
тази научна организация. 

В първите години след Освобождението има малко български юристи в Източна Руме-
лия, като не всички са били подходящи да заемат високи постове. Поради това Областното 
събрание взема решение за назначаване на чужденци в съдебната система, главно чехи, из-
вестни в страната си като добри практици – съдии и прокурори, както и като ерудирани за-
конотворци. С чешките юристи, които смята за "най-добри учители на България", С. Бобчев 
започва работа и създава връзки, които продължават до края на живота му, като отделни 
лица и техните дела описва в свои "лични спомени и бележки". С помощта на чешките 
юристи Дирекцията на правосъдието се заема с изготвянето на нормативни актове, необхо-
дими за организирането на съдебната власт. В архива на С. Бобчев е запазен "Законопроект 
върху администрацията на правосъдието" на Източна Румелия, както и мнение относно "За-
кона за непълнолетните, опекунството и запрещените". А за правосъдието той пише: "Бла-
годарение на извънредно голямата загриженост за правосъдното дело … на бележития рус-
ки правник Лукиянов, работещ в отдела на правосъдието, съдебната власт от двете страни 
на Балкана беше доста добре поставена. Първите упътвания на отдела, ръководен от Лукия-
нова, със своите окръжни наставления и с "Временните съдебни правила" бяха проникнали 
в домашните магистратски среди съзнателно. Младите съдийски чиновници от всякаква 
степен се надпреварваха в добросъвестно изпълнение на своята служба във всички малки и 
големи съдилища." 

Като един от редакторите на сп. "Наука", орган на Научното книжовно дружество, още в 
първата годишнина С. Бобчев отпечатва материали за "Съдебно тълкуване на законите". 
Във втората годишнина е поместена статията му "За събирането и изучаването на народните 
юридически обичаи", а в третата – материали "За българското обичайно право". Сътрудник 
е, а по-късно и редактор на в. "Марица", където отпечатва многобройни материали, свърза-
ни с правосъдието, парламентаризма, администрацията, икономиката, просветата, външно-
политическите отношения. В Пловдив излиза неговият труд "История на българския народ", 
последван от "Кратък учебник върху българската история от най-старо време и до днес". 

След преврата срещу княз Александър Батенберг и контрапреврата през 1886 г., след ма-
совите насилия на властта срещу славянофилите по време на Стамболовия режим той емиг-
рира в Цариград и Одеса. Тук се занимава с публицистика, но както сам споделя: "… в Оде-
са аз се залових и за една извънредно увлекателна за мене работа – да систематизирам моята 
богата сбирка от материали по юридическия бит и правните понятия на българския народ. 
Тук аз приготвих първия том на моя "Сборник на българските юридически обичаи". За този 
си труд С. Бобчев е награден със сребърен медал. Трудът е отпечатан по-късно в Пловдив. 

През 1889 г. С. Бобчев се завръща в Пловдив, където работи като адвокат и продължава 
работата си вече по втория том на "Сборника на българските юридически обичаи". Оттогава 
постепенно преминава към чисто научна дейност. През 1893 г. с М. Маджаров е съоснова-
тел на сп. "Юридически преглед" (и днес много интересен справочник за всеки юрист), кое-
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то после продължава да издава сам цели 33 години. В сп. "Юридически преглед" през целия 
период С. Бобчев отпечатва многобройни материали из областта на правото, администраци-
ята, финансите и икономиката. През 1894 г. основава литературното и обществено списание 
"Българска сбирка". В продължение на много години той е съредактор и сътрудник на пове-
че от 20 периодични списания. 

През 1894 г. С. Бобчев е избран за народен представител и остава такъв до 1923 г. (с изк-
лючение на годините 1908-1910), а през 1897 г. заедно с други членове е включен в състава 
на Ефорията по изпълнение на завещанието на Евлоги и Христо Георгиеви. 

През 1896 г. Ст. Бобчев празнува 25-годишнината на своята книжовна и обществена 
дейност, приветстван от цялата страна. 

Три години по-късно се установява за постоянно в София, където започва нов период от 
неговата дейност. Тук той е един от основателите и председател на Юридическото дружест-
во, един от основателите на Дружеството на българските публицисти и писатели и негов 
дългогодишен председател (1901 – 1921), председател е на Славянското дружество (1903 – 
1940), действителен член е на Българския археологически институт (от 1922 г.), както и 
един от основателите на Съюза на югославските писатели и публицисти. 

През 1902 г. Юридическият факултет на Софийския университет го кани да чете лекции 
по история на българско и славянско право. От 23 февруари 1902 г. той е основател на ка-
тедрата и хоноруван доцент, а още следващата година издава учебното помагало за изуча-
ване историята на старобългарското право "Старобългарски правни паметници". Следват 
студиите "Ново упътване за събиране и изучаване на народните и юридически обичаи. 
Държавно, съдебно и углавно право" (1904), "Агарлък, прикя и произхождението на прикя-
та" (1904), "Участието на старите славяни във върховното управление" (1905), "Крумовото 
законодателство" и др. Научните изследвания на С. Бобчев са свързани главно с историята 
на българското право – държавно, гражданско, наказателно. Той отделя първостепенно зна-
чение на писмените паметници като важен извор за изучаване и изследване на правните 
отношения в далечното ни минало. За първи път издава царските грамоти, едни от най-
ранните извори за българската старина, които ученият смята за "най-изрядни източници на 
старото българско право", за съкровищница от знания за изследователя. Той е един от пър-
вите учени, които хвърлят мост между царските и влахобългарските грамоти, като се опит-
ват да установят връзката между тях. Негова е заслугата за задълбоченото обяснение на 
терминологията на правото и свързаните с него институции. В своята работа С. Бобчев от-
деля специално място и на българското обичайно право. През 1910 г. издава учебника "Ис-
тория на старобългарското право" – 560 страници, високо оценен както в България, така и в 
чужбина. 

Приносният характер на труда е отразен в над 20 рецензии. Отзив за учебника през съ-
щата година е издаден във Варшавски дневник от известния учен проф. Ф. Ф. Зигел, профе-
сор по история на славянското право при Юридическия факултет във Варшавския универ-
ситет – отличен славист, прекрасно запознат със стария славянски държавен и юридически 
бит, юрист и историк в същото време. Проф. Ф. Ф. Зигел изтъква големия научен интерес 
към старото българско право, след създаването на "първата славянска държава от общоев-
ропейско значение", плодотворната литературна дейност в нея, византийското и западно 
влияния върху славянските учреждения и добавя: "При всичката тази важност на старобъл-
гарското право, неговото възстановяване представя почти непреодолими мъчнотии, вследс-
твие на малобройните паметници, които, както изглежда, са били унищожени… Историята 
на старобългарското право на Ст. С. Бобчев е първият обширен и при това забележителен 
труд по историята на българското право. Нейната задача е да служи, преди всичко, за ръко-
водство… и затова в нея се срещат някои общотеоретични сведения за това що е обичай, 
закон, държава, престъпление и т.н. …Представянето на този обществен бит … е напълно 
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правилно и ние трябва да благодарим на професор Бобчев за стремежа му да осветли не 
само държавния бит… но и частния… Що се отнася да литературата по предмета, тя се от-
личава с голяма пълнота". 

В "Славянские известия", кн. 7, 1911 г. редакторът на списанието В. Н. Кораблевъ, пред-
ставя Ст. С. Бобчев като изследовател на българската правна мисъл, и изброява негови "ка-
питални" трудове. "История на старобългарското право" е представен на читателите като 
ценен труд, а появяването му – "епоха на българската и въобще на славянската наука". Ре-
дакторът завършва отзива по следния начин: "Историята на българското право е освен това 
и културна история на българския народ – на неговия държавен строй, на юридическия му 
бит. Тъй че капиталният труд на г. Бобчев ще внесе немалко светлина на българите, които, 
разбира се, много неща са заимствали отвън, но които са съумели, както доказва това г-н 
Бобчев, да преработят чуждото в нещо оригинално и самобитно…".  

През учебната 1908 – 1909 година С. Бобчев започва да чете и лекции по каноническо 
право в Юридическия факултет, а по-късно през 1919 г. и през 1927 г. издава учебник по 
същата дисциплина. 

През 1911 г. С. Бобчев влиза в коалиционния кабинет Гешев – Данев, като министър на 
Народното просвещение и се залавя с жар за издигането на просветното дело, негова въз-
рожденска мечта.  

През 1912 г. е изпратен за пълномощен министър и извънреден пратеник в Петроград. 
През 1913 г. се връща в София, поема професорската си длъжност и отново се заема с науч-
на, преподавателска, редакторска и обществена дейност. 

През пролетта на 1920 г. С. Бобчев и руският професор П. М. Богаевский дават идеята за 
основаване на частно висше училище "Свободен университет за политически и стопански 
науки", наречен "Балкански близкоизточен институт", който да подготвя политици и об-
ществени деятели в областта на индустрията, търговията, застрахователното и кооператив-
ното дело. Като пръв директор на университета С. Бобчев изнася лекции по съвременна 
политическа и социална история, а от 1929 до 1935 г. е член на редакционния комитет на 
органа на Свободния университет "Научен преглед", заедно с Петко Стоянов и Димитър 
Добрев. 

Поради влошено здраве след това се оттегля от преподавателската дейност и от дирек-
торския пост, но остава почетен директор и член на Академичния съвет в Свободния уни-
верситет. 

Дейността на Ст. С. Бобчев е високо оценена не само в България, но и в чужбина. През 
1909 г. той е избран за член-кореспондент на Югословенската академия на науките и изкус-
твата (Загреб), а на следващата – за член-кореспондент на Чешката академия на науките и 
изкуствата (Прага) и почетен член на Френско-славянската асоциация. През 1925 г. е избран 
за дописен член на Полското научено дружество в Лвов, на Славянския семинар при Кралс-
кия колеж на Лондонския университет, на Славянския институт в Прага. През 1933 г. пред-
седателства Всеславянския правен конгрес в Братислава и е избран за почетен доктор по 
право на Братиславския университет. 

Стефан С. Бобчев  – юристът, историкът, професорът, държавникът, дипломатът, който 
близо седемдесет години държи перото най-неуморно, умира на 87 години на 8 септември 
1940 г. Изживява дълъг и пълноценен живот. Многостранната му дейност предизвиква въз-
хищение и преклонение. Оставя ни 4000 статии по правни, исторически, политически, сто-
пански, обществени и други въпроси, които отпечатва в многобройни български и чужди 
периодични издания. Пише учебници, студии и монографии. 

Личността на С. Бобчев, чийто живот представлява непрекъснато духовно усилие, влияе 
и повежда, проправя път на цялото културно общество. Неговият живот е живот с книгите – 
с писане и четене. Личната му библиотека наброявала около 20 000 тома книги. В нея дори 
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когато бил сляп в последните три години от живота си можел да посочи мястото на всяка 
книга. Неговите наследници предават на Народната библиотека оцелелите от бомбардиров-
ките около 2 каруци книги. 

В речта си на тържественото честване 50-годишната дейност на С. Бобчев министър Ст. 
Омарчевски отбелязва: "Нашата най-нова история рядко може да посочи по-голямо трудо-
любие, по-голяма продуктивност, по-голяма преданост в службата на народа, които отлича-
ват г. Бобчева през полувековната му научна, книжовна и обществена дейност". В специа-
лен доклад до цар Борис ІІІ, министърът изтъква, че "такава служба пред олтаря на отечест-
вото заслужава достойна награда" и той моли Негово Величество, "в знак на всенародна 
благодарност, високо отличие към високо заслужилия юбиляр, а именно: "Да наградите  
г. Ст. С. Бобчев за неговата 50-годишна научна, публицистична, обществена и държавни-
ческа дейност с ордена "Св. Александър" І степен; също, на името на юбиляра да бъде учре-
дена стипендия за специализация по история на българското и славянското право; както и 
да бъде наградена г-жа Екатерина С. Бобчева – "негова съучастница и крепителка в разнос-
транната му народополезна дейност". На същото тържество министър Омарчевски съобща-
ва, че Негово Величество царят е благоволил да одобри исканите с доклада …изрази на бла-
годарност, почит и уважение, които отечеството дължи на юбиляра за неуморната му дей-
ност в областта на народната просвета, в обществения и държавния живот. 

Юридическият факултет при Софийския университет издава сборник в чест на юбиляра, 
а реч от името на факултета е прочетена от проф. Венелин Ганев: "Факултетът, се казва в 
речта, … чества във Ваше лице първия юрист, чиято научна дейност представлява една за-
вършена научна идея…. Вие, драги колега, и ние разбираме, че човечеството не се издига до 
шеметните висини на науката, изкуството и културата, освен като почне да се качва посте-
пенно но упорито от по-ниските върхове. Вие се изкачихте на подобни върхове и заедно с 
Вас издигнахте до тях и нас. Пръв измежду всички ни, Вие с упорит труд, примерна енергия 
и беззаветна преданост поставихте научните основи на историята на българското право. 
Също един измежду първите Вие се отдадохте на научното отбелязване и систематичното 
разучване на нашето обичайно право. С историята на българското право и с нашето обичай-
но право Вие сте първият, които поискахте да познаем нашата правна физиономия чрез са-
мобитно наше правно творчество. Юридическият факултет високо цени тия скъпоценни 
зърна във Вашата многостранна дейност. В знак на дълбоко уважение той реши да Ви под-
несе заедно с искрените си честитки и сърадвания настоящия сборник, издаден за Ваша 
прослава". 

От името на Академическият съвет на Балканския близкоизточен институт специален 
адрес чете проф. д-р Т. Кулев: "Уважаеми г. Ст. С. Бобчев, Свободният университет в Со-
фия дължи своето създаване главно на Вашата неуморна енергия, одухотворена от вярата в 
тържеството на всяко полезно дело, на Вашия организационен талант и на Вашата богата 
опитност, придобита с упорит труд в най-разнообразни области на обществения и държав-
ния живот… Благодарение на Вашето умение, старание и труд Близкоизточният институт 
скоро се издигна и оформи в едно висше просветно учреждение, което още в първите дни на 
своя живот привлече в своите аудитории представители на българската младеж, жажда за 
просвета и труд за благото на родината…Създавайки Свободния университет в София, Вие 
… не пожелахте да направите от него едно просто копие на подобните висши училища в 
културните центрове на Европа и С. Америка. Напротив, в лицето на Балканския близкоиз-
точен институт Вие създадохте едно висше просветно учреждение със своя българска инди-
видуалност, нагодено към съвременните нужди на България и отговарящи на неговите на-
ционални интереси. Поради това в организацията на Института Вие отредихте широко мяс-
то на академичната свобода…". Накрая в адреса се посочва, че като се имат предвид изтък-
натите неоценими заслуги на юбиляра към Балканския близкоизточен институт, същият 
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учредява специален "Фонд на името на Ст. С. Бобчев" за награди на най-добрите съчинения, 
написани от студенти на института. 

Признателните възпитаници на Балканския Близкоизточен институт, Свободния универ-
ситет в София, също поздравяват юбиляра с най-сърдечни пожелания, а студентът Ив. Бай-
нов се обръща към него с думите: "Една мисъл вдъхновява сега нас – младите …: да вървим 
по пътя на науката, който Вие ни показвате, да разучаваме старите наши юридически па-
метници и да осветляваме страниците на старата родна културна мисъл". 

След многобройните приветствия и адреси, като благодари на всички, юбилярът добавя: 
"Сътрудниците ми от Юридически преглед не са забравили голямото значение, което аз 
винаги съм отдавал на разработването на държавните науки у нас и на въздигането на прав-
ното съзнание, толкова необходимо за добруването на българския народ." 

Специална благодарност юбилярът отправя към Свободния университет и Юридическия 
факултет при Софийския университет, където колегите винаги със съчувствие са поддържа-
ли у него ревността към занятията му по дисциплините, които преподава. 

Особено вълнуващо е обръщението му към студентите: "Към младите студенти от Со-
фийския университет и от Балканския близкоизточен институт отправям моите горещи поз-
драви и благодарности. Тяхната млада енергия, тяхната дейност в разни академически и 
културни сдружения, техните културни занятия ми вдъхват още повече вяра в бъдещето на 
Отечеството… Старите дейци заминават. Те направиха каквото можаха. На тези, които ос-
тават, особено на родолюбивата и ученолюбива българска младеж, предстои сериозна испо-
линска работа. Само те са в състояние …да издигнат България, здрава и могъществена об-
ществено-стопански и културно. Тя, хубава България, има право на това." 

Сред многобройните поздравления и наздравици министър Омарчевски казва: "Един на-
род, който може да се въодушевява и възпламенява от идеалите на своите родни синове, 
каквито са Вазов и Бобчев… не може да бъде осъден на загиване… Днес, когато ние се въз-
хищаваме от дейността на личности като Бобчев, ние в същото време трябва да знаем, че 
един народ, който е отхранил синове като него, има една младеж, която може да се възхи-
щава от идеалите на тези личности, такъв народ не може да бъде осъден на загиване. Той 
ще живее, защото под божието небе има въздух и за него." Актуално звучат тези думи и 
днес! С тях бих искала и да завърша своя доклад. 
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ПРАВНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ  
НА ПРОФ. СТЕФАН БОБЧЕВ 

проф. д-р Стефка Наумова,  
Институт за държавата и правото при БАН 

В редицата на големите имена на радетелите за нашето духовно и политическо съзряване и 

научно-културно въздигане Стефан Савов Бобчев заема едно от първите места. Научната дей-

ност на проф. Бобчев е многостранна и многолика и това го поставя сред основоположниците на 

модерната, формирана вече в Европа,  юриспруденция. Той е един от създателите на катедрата 

по история на правото и славянско право в Юридическия факултет на СУ
1
.  

Обикновено името и творчеството на проф. Бобчев се свързват с историята на правото. Не са 

много изследователите, които разглеждат неговото творчество от малко по-широк зрителен 

ъгъл, а именно – в контекста и на философията, и на антропологията, и на социологията на пра-

вото. Оставените от проф. Бобчев публикувани и непубликувани ръкописи са безценен източ-

ник в съкровищницата не само на правната, но и на правно-социологическата ни мисъл, допри-

несли твърде много за възникването и развитието на социологията у нас
2
. 

В следващото изложение вниманието е съсредоточено именно върху правно-социоло-

гическите възгледи на проф. Ст. Бобчев, които са малко известни и спорадично изследвани
3
. 

За специалистите по социология на правото не е странно, че възгледите на проф. Стефан 

Бобчев излизат извън рамките на юридическия позитивизъм и догматично-нормативистичното 

мислене.  

Два са основните фактора, които допринасят, щото творчеството на проф. Бобчев да се 

причислява към съкровищницата на европейската правно-социологическа мисъл. Първият 

фактор безспорно е широкопрофилното образование, което той получава, и вторият – спе-

цификата на правно-социологическото познание в края на XIX и началото на XX век, до 

което той има възможност не само да се докосне, но и творчески да го обобщи и развие, 

                                                           
1 След като завършва университетското си образование в 1880 г. Бобчев се завръща веднага в България, 

където развива необикновено плодовита, широка и богата дейност като съдебен деятел, адвокат, публицист 

и книжовник, събирач и изследовател на българското обичайно право, редактор на две списания – "Юри-

дически преглед" и "Българска сбирка", председателства и ръководи няколко дружества. От 1884 г. 

той е член на Българската академия на науките (БАН), тогава все още Българско книжовно дружес-

тво (БКД) и от 1921 г. до 1937 г. е несменяем председател на Обществено-философския клон на Академи-

ята. Министър е на Народното просвещение в кабинета Гешов-Данев, а в 1912 г. – в едно съдбоносно време 

за България е пълномощен министър в столицата на Русия (Санкт Петербург). 
2 Социологията на правото, както е известно, за един период бе отричана и обявявана за буржоазна 

наука. 
3 Част от тези идеи и възгледи в една или друга степен са представяни в различни публикации на 

автора от 1980 г. насам. Следва преди всичко да отбележа, че за пръв път правно-социологически въз-

гледи на проф. Ст. Бобчев по един по-обстоен начин са представени най-напред в "История на фило-

софската мисъл в България" и в "Антология на българската социологическа мисъл". Вж. История на 

философската мисъл в България. Т. 3 (под ред. на М. Бъчваров и В. Субашки). С., 1976; също Антоло-

гия на българската социологическа мисъл (под ред. на проф. М. Бъчваров). Т. 2. С., 1979. 
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превръщайки се по този начин в един от основателите на социологията на правото в Бълга-

рия
1
.  

Именно тогава теорията на правото загубва относително монистичния си характер и ста-

ва разделението между трите фундаментални науки за правото – теория, философия и социо-

логия на правото
2
.  

Развитието на правно-социологическата мисъл у нас преминава през три основни перио-

да. Първият фактически съвпада с периода на Възраждането, вторият се отнася към времето 

веднага след Освобождението
3
 и третият – след институционализирането на социологията 

на правото и признаването ѝ за самостоятелна наука в общото семейство на науките за пра-

вото
4
.  

Следосвобожденският период в развитието на правно-социологическата мисъл у нас 

практически съвпада с началото на конституционното развитие на страната и поставяне 

началото на либерално-демократичното ни законодателство. В края на XIX и началото на 

XX век основният въпрос, пред който е изправена социално-политическата мисъл в страна-

та, е въпросът за тенденциите на обществено-икономическото развитие на България. Този 

въпрос и в социологически, и в правно-социологически план се разглежда върху основата 

на концепции, характерни за европейската философска, социологическа, правна и икономи-

ческа наука през този период. Не е без значение фактът, че по-голямата част от основопо-

ложниците на правно-социологическата мисъл като се започне с проф. Бобчев и се продъл-

жи с Г. Бакалов, Д. Михалчев, П. Генов, В. Ганев, И. Янулов, Хр. Тодоров, Ив. Кинкел, Ст. 

Консулов, Т. Икономов, Н. Агънски и др. получават образованието си във водещи универ-

ситети в чужбина. Някои от тях са били народни представители или са заемали важни дър-

жавни постове. Чрез тези учени изследователи до България достигат идеите и теоретичните 

                                                           
1 Средното образование, което Бобчев получава в родния си, славещ се с възрожденския си харак-

тер град Елена, а сетне и медицинското и правното му образование в Цариград (Императорската ото-

манска медицинска школа) и Москва (Юридическия факултет на университета) са причината той да се 

изправи пред един от най-дискутираните въпроси от края на XIX и началото на XX век – този за сблъ-

съка между юридическия позитивизъм и правно-социологическото познание. 
2 За това допринасят възгледите на цяла плеяда мислители, като се започне от Огюст Конт, който, 

както е известно е "кръстникът" на социологията, премине се през творчеството на Спенсер, Макс Вебер, 

Емил Дюркем, Ойген Ерлих, Леон Петражицк, Бронислав Малиновски, Енрико Фери и др. (в Европа), 

Паунд, Парсънз и Мертън (в САЩ), за да се стигне до изграждането на цялостна теория на правно-

социологическото познание. 
3 Вж. Антология на...., с. 13. 
4 Тук следва да се отбележи, че институционализирането на социологията на правото в България е 

свързано както с обособяването на общата социология, така и с развитието на самата правна наука. В 

този смисъл е и историческото значение на Търновската конституция, която очертава основните рам-

ки не само на законодателството, но и на развитието на правната теория, без която е невъзможен и 

правно-социлогическият подход. Ето защо когато говорим за развитието на правно-социологическите 

изследвания трябва паралелно да проследяваме развитието и на чистата правна наука, и на социоло-

гическото познание. Що се отнася до социологията на правото sensu stricto, то следва да се отбележи, 

че става въпрос за едновременно развитие и на теоретичните основи на тази наука, и за началото на 

емпиричните социологически изследвания, които в Европа са вече факт, а тяхното начало у нас полага 

именно проф. С. Бобчев. През периода непосредствено след приемането на Търновската конституция 

в България започва бърз подем на емпиричното социологическо изследване, свързано най-вече с бър-

зите икономически процеси, изискващи събиране и обработка на емпирична информация, подпома-

гаща вземането на редица законодателни решения или промяна на законодателството по посока на 

европейските стандарти. По този начин емпиричното правно-социологическо изследване "изпреварва" 

теоретичните разработки. Доказателство за това са емпиричните правно-социологически изследвания 

на проф. Бобчев, който е пионер в тази област. 
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разработки на формиралите се вече в Европа правно-социологически школи и техните предста-

вители. Стефан Бобчев познава в детайли творчеството на първооснователите на това ново нап-

равление в обществознанието в Европа, много по-късно формирало се като социология на пра-

вото. Нещо повече – удивително е съвпадението между разпространените по времето, когато е 

апогеят на неговото творчество, идеи и възгледи за новата научна област, наречена социология 

на правото и неговите брилянтни разсъждения върху правната реалност и нейното основно мяс-

то в социологическата структура на обществото. 

Особено интензивно е развитието на правно-социологическата мисъл в Европа в края на XIX 

и началото на XX век. Неслучайно през този период по доста категоричен начин се определят 

както предметът и обхватът на общата социология, така също и предметът и обхватът на социо-

логията на правото като интердисциплинна област, излизаща извън рамките на правната догма-

тика. Особено внимание се обръща на изследването на социалната обусловеност на правото и 

съобразяването на законодателните решения с действащите в обществото множество извън 

юридически фактори. Тогава именно се появяват и първите социологически изследвания в об-

ластта на правото, формира се едно ново направление в отрасловото социологическо познание – 

социологията на правото, чиито предмет и обхват по твърде систематичен начин са представени 

и в произведенията на предтечите на това познание (и на проф. Бобчев а по-късно – и на Иван 

Кинкел и на Венелин Ганев). Според тях в предмета на отрасловите социологически теории се 

включва установяването на характера на връзките, взаимоотношенията и взаимозависимостите 

между различни основни феномени на обществения живот, като: икономиката, правото, поли-

тическия строй, етиката, религията, науката, изкуството. По този начин се правят първите опити 

за излизане от тесните рамки на юридическия позитимизъм и правната догматика и ориентиране 

на правното познание по посока на изследването му като социален феномен. "...Догматиката се 

е задоволявала с тълкуване текстовете на законите. Юристът изучавал и тълкувал текста на 

Corpus juris civilis, т.е. на това Юстинианово законодателство, което е обемало всичкото 

кодифицирано право: Кодексъ, Пандекти, Институции и Новели. Но човеческият ум не е могъ-

лъ да се задоволи съ едно такова сухо учение. Следъ време постави се въпросъ: що е право, ка-

то общо явление, а главно – каква е неговата същност, где се крие произходът му;защо и как 

са се появили и съществуват различни права в разни страни 
1
. Отговор на тези въпроси почна-

ли да дават философските учения
2
. 

През този период се разкриват богати възможности не само за чисто български, но и за срав-

нителни правно-социологически изследвания особено в областта на социалното законодателст-

во, правната защита на женския и детския труд, социалната девиация (проституция, престъп-

ност, самоубийства), съдебната система, проблемите, свързани с изпълнение на наказанията, 

затвора като институция, проблемите на ресоциализацията, на правното съзнание и пр. 

Именно в този период се реализира идеята за институционализиране на социологията и 

на социологията на правото и включването им в учебните програми на университета. Тогава 

се създават няколко философско-социологически дружества, които активно разработват 

                                                           
1 С. С. Бобчевъ. История на старобългарското право (лекции и изследвания). София, Печатница на 

П. М. Бозайтовъ, 1910, с. 21 и сл.  
2 Пак там. По-късно Кинкел уточнява, че "...всяка система, респ. веки социологичен метод, намира 

известен фактор като основна управляваща сила и базирайки се върху него, се опитва да разбере об-

ществения живот и процес, появата и промените на обществените феномени…Още първата система 

на социологията, конструирана от Конт, се облегна на историческите, социално-философските и ес-

тественонаучните познания от неговото време и се опита да разбере обществото и неговото развитие 

от гледището на господствалите тогава социално-философски категории". Вж. Кинкел, Ив. Пътища на 

обществознанието. Същност, методи и задачи на съвременната социология. – Архив за стопанска, 

социална и правна политика, 1930, N 2, с. 183-235. Антология, с. 235; Вж. също Ганев, В. Социологи-

ческият организъм и теория на колективни единства. – Год. Соф. Унив. Юрид. Фак., 30, 1-95. 
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редица проблеми както на законодателството, така и на отчитане на общественото мнение 

при определяне на правната политика на държавата по пътя на избягване на социалната де-

виация и установяване на стабилен правов ред. В разглеждания контекст следва да се спо-

мене огромната дейност, развивана от дружествата, ръководени съответно от проф. В. Га-

нев, както и това, ръководено от проф. Ив. Кинкел, забранени за съжаление през 1938 г.
1
  

Самият проф. Стефан Бобчев има безспорни заслуги за обосноваването както на самос-

тоятелния предмет на общата социология, така и за разработването на основополагащи ка-

тегории и понятия в областта на отрасловите социологически теории. Още в предговора към 

"Сборник на българските юридически обичаи" той ясно посочва, че ".... първи път въ бъл-

гарската книжнина се появяват данни за мирогледа на народа върху държавния строй и 

държавното право и .....смея да вярвам, че предлаганите материали ще могат да послу-

жат, за да се внесе нова светлина в ембриологията на правните учреждения, въ правната 

история и етнология и изобщо въ социологията"
2
. 

 Неговите произведения са наистина един синтез на утвърждаващите се по онова време 

нови подходи при анализа и интерпретацията на сложната социална реалност – феномено-

логичният, структурно-функционалният, "Аз" – концепцията, свързана с теорията на прав-

ното съзнание и теорията за социалните групи. Внимателният прочит на неговите изследва-

ния показва, че нито един от съвременниците му не отстоява с такава категоричност необ-

ходимостта правото да се разглежда като специфично социално явление, т.е. в неговия со-

циален контекст, а свързаните с него други структурообразуващи компоненти на социална-

та структура – морал, религия, стопански живот и т.н. – в непрекъсната връзка и взаимоза-

висимост с правната реалност. Нещо повече – дори в онези на пръв поглед чисто нормати-

вистки изследвания (напр. в учението му за правните субекти) Стефан Бобчев остава верен 

на по-широкия социологически подход.  

"Лицето (persona) e основата на гражданското право; то влазя съ други лица въ дого-

вори и задължения. Сега се вижда много просто понятието на лицето, като субект на 

частното, на гражданското право; но това понятие е преминало през дълговременни стъ-

пала на развитие въ историята на правото"
3
. Последователно отстоява идеята, застъпена 

по-късно от проф. В. Ганев, че "Значението на юридическите личности отсоциологическо 

гледище произтича от тяхната роля в статиката и динамиката на обществения живот... 

Социологичните въздействия на юридическите личности върху обществеността се предшест-

вуват, съпровождат или последват от съответно въздействие и върху единичните човешки 

личности"
4
. 

                                                           
1 Тези дружества насочват своята дейност към изследване преди всичко на теоретичните проблеми 

на социологията, на философията и теорията на правото и по-конкретно – въпросите за предмета, ме-

тодите, съдържанието и социалното предназначение на социологията. Те защищават теоретични 

принципи, съставляващи основа при обособяването на конкретния предмет на обществените науки, а 

именно, че "...социологията е логически, необходим продукт на широко развилата се диференциация 

на обществознанието, на която ученият свят е свидетел, особено от втората половина на миналото 

столетие. И ако диференциацията е неминуема и твърде полезна за развоя и прогреса на научното 

познание, то и синтезата е също така необходима за научния прогрес. Материалните и духовните пот-

реби на човека изискват и една обща ориентация върху проблемите на живота. Тая именно нужда в 

областта та обществознанието иде да удовлетвори социологията". 
2 Бобчевъ, С. Сборникъ на българските юридически обичаи. Част втора. Държавно право. София, 

Печатница на П. М. Бжзайтов, 1908, с. ІV. 
3 Бобчевъ, С. История на старобългарското право (лекции и изследвания). София, Печатница на П. 

М. Бозайтовъ, 1910, с. 483 и сл. 
4 Вж. Ганев, В. Социологично значение на юридически личности. – Обща теория на правото. Част 

първа: Правни субекти. С., 1937, с. 397-402. 
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Най-общо правно-социологическите възгледи и постиженията на проф. Ст. Бобчев могат да 

бъдат обособени в три основни направления. На първо място – обосноваване на необходимостта 

от преодоляването на юридическия позитивизъм и разглеждане на правото в неговия социален 

контекст. На второ място – извеждане на историческия подход към правото, но в синхрон с фи-

лософското и социологическото интерпретиране на правните явления. На трето място – прила-

гане на модерен инструментариум в изследване на правната област на обществения живот, 

включваща на първо място правното съзнание и използване на методите на емпиричното прав-

но-социологическо изследване, утвърдени вече в европейската юриспруденция. 

Удивителна е лекотата и научната обоснованост при употребата от Бобчев на такива осново-

полагащи за социологията на правото понятия като правна реалност, правно съзнание, социална 

група, юридическа догматика и юридически позитивизъм, методи на сравнителното, философс-

кото и социологическото познание, многофакторен анализ и т.н.  

 С въвеждането на понятието "правна реалност" в юриспруденцията всъщност се определят 

границите на правно-социологическото познание. Ст. Бобчев разглежда правната реалност като 

структурообразуващ компонент в социалната структура, посочвайки, че тя заедно с останалите 

социални реалности е "...закономерно развиващ се и затова необходимъ продукт на обществе-

ния живот"
 1
. 

Това той прави в период на силен сблъсък между господстващия по онова време юридичес-

ки позитивизъм и опитите да се погледне на правото като на "явление в динамика" и че правно-

то явление не може да се развие, без то да обхване и други елементи. "Това е така, защото в 

повечето случаи емпиричната действителност ни разкрива едновременната даденост само на 

някои от всички възможни категории социални реалности. Но нерядко емпиричната действи-

телност ни разкрива едновременната даденост на всички"
2
. 

В този контекст специално внимание заслужава теорията на проф. Бобчев за т.нар. "трояко 

изучаване на правото" – догматическо, философско и историческо. "... Въ старо време, благода-

рение на подавляващето влияние на стройната, усъвършенствувана и пълна римска система 

на правото, то е било изучавано почти само догматически
3
.  В теорията на правото се появи 

коренен преврат  особено за съществото, произхода и развитието на правото. А въ това се 

състои голямата заслуга на историческата школа
4
. Явило се извън догматическото, ново 

становище за изучаване действуващото правно, ново направление, философското, което си 

поставило за задача: да изучи системата на правото въ неговите начала и идеи
5
. Съвременно-

то изучаване на правото се старае да даде надлежното място и на трите вида изучавания. 

Отъ това и съществуването на догма, на философия и на история на правото. В изучаването 

на правото и трите становища са добили място на самостоятелни, особни юридически дис-

циплини, които имат тясна връзка, които допълнят една друга. Поне така е на повечето доб-

ре уредени юридически факултети."
 6
 

В рамките на философско-социологическия подход към правото според Бобчев особено сил-

на е връзката между правото, религията и морала като основни нормативни системи, влизащи в 

                                                           
1 Бобчевъ, Ст. История на старобългарското право.... Цит. съч., с. 25. По-късно самият В. Ганев 

определя тези елементи като "…емпирично обособени и действително отделени една от друга". Ганев 

В. Съществува ли стопанска, правна, културна, битова реалност извън социалната. – Год. Соф. унив. 

Юрид. фак., 27, 1932, с. 9. 
2 Бобчевъ, Ст.  Цит. съч., с. 25. Вж. също Ганев, В. Съществува ли стопанска, правна, културна, 

битова реалност извън социалната. – Год. Соф. унив. Юрид. фак., 27, 1932, с. 9. 
3 Бобчевъ, Ст.  Цит. съч., с. 21.  
4 Пак там, с. 26. 
5 Пак там, с. 22. 
6 Бобчевъ, Ст.  Цит. съч., с. 26 
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системата за социален контрол – въпрос, перманентно изследван именно в рамките на социоло-

гията на правото.  

"Християнството, което внасяше дълбоко превръщение въ социалния и граждански живо-

тъ на Българи, извикваше и нови наредби, съответни на неговото учение"
1
. Подчертавайки 

многократно в своите изследвания, че връзката между отделните елементи на правни явления е 

етико-нормативна", проф. Бобчев силно се доближава до психологическата теория на Л. Петра-

жицки, който, както е известно, посвещава голяма част от творчеството си на тази връзка. Дори 

примерите, които двамата представят, за да обосноват различията в моралното и в правното 

съзнание са почти идентични. Според Петражицки даването на милостиня на просяка не е еле-

мент от правното, а от моралното съзнание. При Бобчев този елемент на правосъзнанието се 

отнася повече до законодателя, а не до адресатите на правните норми. 

"Както пиянството, така и просията винаги е задавала грижи на законодателя. Въ всяка 

страна въ първите още епохи на едно благоустройство, подирвани с средства противъ проси-

ята"
2
. 

В контекста на теорията за социалните групи Ст. Бобчев обосновава произхода не само на 

малките, но и на големите социални групи, като към тях отнася специфични правни обедине-

ния – народ, държава. Той ги нарича "обществени групировки" или "обществени единства", 

като по този начин неговата теория наистина естествено се вгражда в правно-социологическата 

теория на Ойген Ерлих и донякъде в теорията за ролята на социалните групи за интегритета в 

обществото чрез правото. Бобчев последователно отстоява идеята, че обществените групировки, 

обществените единства, юридическите личности, обществото, държавата се отличават по тяхно-

то възникване и установяване, по тяхната същност, тяхното линеарно подреждане, преплитание 

и напластяване около едни и същи човешки личности като техни центрове
3
. Едва ли има друг 

автор, който така обстойно и задълбочено да е изследвал задругата като специфична социална 

група в обществото, чийто анализ заема специално място и в общата социология и в социологи-

ята на правото. Неслучайно изследователят на българската народопсихология Ив. Хаджийски 

посвещава твърде голяма част от духовната си енергия, анализирайки първоначалните достиже-

ния на проф. Бобчев върху задругата, обосновавайки по този начин формирането на основните 

структурообразуващи компоненти на социологическата система, в рамките на които е разполо-

жена и правната област на обществения живот. 

В края на XIX и началото на XX век се появява научната категория "правно съзнание". 

Проф. Бобчев е един от първите изследователи, който разглежда правното съзнание като 

основа на нормотворчеството и то на три нива – на нивото на личността, на нивото на об-

ществото и на нивото на законодателя. "Правото не може да бъде изменявано по произвол; 

то е закономерно развиващ се и, за това необходимъ продуктъ на обществения жи-

вот.....Единственият извор на правото е съзнанието на народа, което е органическа част 

на целия му мироглед. Ако се признава народъ, то трябва да се признава и обичайното пра-

во като резултатъ отъ деятелността на народния дух. .... Въ факта на пазенето обичая отъ 

страна на народа се изразява неговото правосъзнание, така също, както то се изразява и въ 

законодателството му"
4
. 

Анализите на Бобчев, опиращи се върху емпиричните характеристики на отделните правни 

явления, дават мощен тласък на развитието на емпиричното правно-социологическо изследване. 

Той не само че използва класическите и утвърдени по онова време методи на изследване, но 

                                                           
1 Бобчевъ, Ст.  Цит. съч., с.117. 
2 Пак там, с. 113. 
3 Тази идея по-късно развива и В. Ганев. Вж. Ганев, В. Социологичният организъм и теория на ко-

лективни единства. – Год. Соф. Унив. Юрид. Фак., 30, 1935, 1-95. 
4 Бобчевъ, Ст. История... Цит. съч., с. 25 и сл..  
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признава и отстоява тяхната необходимост. Интересно е също да се отбележи, че личността, 

която е специфична социологическа категория, рядко прилагана в правната наука, трайно при-

съства в анализите на Бобчев. Нещо повече – той изгражда теорията си за правното чувство и 

правното съзнание именно в контекста на социологическата концепция за личността. 

Обективността в оценката на творчеството на проф. Бобчев изисква да се посочи, че той не 

достига до онова равнище на своите теоретични и емпирични изследвания, които да му позво-

лят ясно и точно да формулира предмета и обхвата на социологията на правото. Едно внимател-

но вникване обаче в анализите му върху необходимостта от т.нар. от него "трояко изучаване на 

правото" показва, че, обосновавайки историческия подход към правото той всъщност се добли-

жава до онова, което днес се определя като историческа школа в социологията на правото. Нещо 

повече – критикувайки и някои представители на социологията, които твърдо се придържат към 

позитивизма, той на практика извежда основната теза в социологията на правото, а именно – 

необходимостта от изучаването на правото в неговия социален контекст. "....Английският исто-

рикъ Фриманъ изясни надлежно въпроса за природата и задачата на сравнителния методъ 

при изучаването на държавно-правните явления. Той разделя на три категории причините за 

прилики (сходства), които се срещат в учрежденията на сродните народи – пряко заемане, ..... 

еднаквост на условията....общността на произхождението. ....Има учени социолози, които 

отхвърлят третата група от причини. ...Много е важно как се изучава една наука. От мето-

дите при изучаването зависи до голяма степенъ сполуката на това изучаване".... Въ най-ново 

време сравнителниятъ методъ е вече приетъ, като най-сигурно средство за правилно, научно 

изследване явленията от областъта на правния живот"
 1
. 

Задълбочено изучил социологическите идеи на Фридрих Карл фон Савини, Бобчев с лекота 

се позовава на историческата школа в социологията на правото. "....Заслугата на историческа-

та школа, въ лицето на Мозеръ, Шлосеръ, а по-сетне Хуго, Айхорн, Савини и Пухта се заклю-

чава главно въ това, че тя приложи към изучаването на правото новата идея на закономерно-

то историческо развитие и с това определи отрицателното си отношение към теорията на 

естественото право"
2
. 

Безспорно най-голямата заслуга на проф. Бобчев в областта на социологията на правото е 

въвеждането за пръв път у нас на емпиричното социологическо изследване. На практика с името 

на проф. Ст. Бобчев е свързано началото на емпиричните правно-социологически изследвания в 

България. През 1882 г. той реализира голяма анкета върху българските юридически обичаи
3
.  

За провеждане на своите изследвания той ползва специален екип от учители, студенти, свеще-

ници и кметове и прилага по един съвършен начин прецизен социологически инструментариум. 

В граничните зони на юридическата проблематика и историко-етнографския анализ се откро-

яват определени правно-социологически възгледи. Те не се ограничават само върху осветлява-

нето на понятието "задруга" като една структурна част на обществото с неотменима историко-

юридическа характеристика, но имат и по-широк обхват – емпиричен анализ на въпросите от-

носно правото, морала и другите системи за социален контрол. За пръв път е събрана много 

ценна при това репрезентативна социологическа информация, отнасяща се до правните и мо-

ралните възгледи на българското общество, управлението на държавата, източниците на право-

то, до правното регулиране на брака, разводите, правното положение на извънбрачните деца, 

                                                           
1 Тук Бобчев има предвид сравнително-правното изучаване, при което под въпрос се поставя класичес-

ката формула за източниците на правото. Вж. по подр. Бобчевъ, Ст.  История на ... Цит. съч., с.15 и сл. 
2 Пак там. 
3 Бобчевъ, Ст. Сборникъ на българ. юридически обичаи. Част І. Гражданско право. Том І. Семейно 

право. Пловдивъ, 1897. Бобчевъ, Ст. Сборникъ на българ. юридически обичаи. Част І. Гражданско 

право. Том ІІ. Отдели ІІ, ІІІ и ІV. Вещи. Наследсво. Обязателства. София, 1902. Бобчевъ, Ст. Сборникъ 

на българските юридически обичаи. Част втора. Държавно право. София, Печатница на П. М. Бжзай-

тов, 1908. 
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съпружеската изневяра, някои основни форми на социална девиация, правното и моралното 

съзнание на различни социални групи. 

Завидна е лекотата, с която проф. Бобчев операционализира сложните юридически понятия 

при съставянето на основния инструмент на своите емпирични изследвания – въпросникът за 

пряка анкета и интервю и ги приспособява към нивото на изследваната генерална съвкупност. 

Методиката на извадката, която той ползва е съобразена напълно с методите на емпиричното 

правно-социологическо изследване. За пръв път у нас емпиричното правно-социологическо изс-

ледване става факт при това на нивото на емпиричните изследвания от ранния период на евро-

пейската правно-социологическа школа с нейните методология и методика. 

Бобчев в своите изследвания се позовава на един своеобразен изследовател – В. Богишич, 

който, използвайки метода на анкетата, се опитва да събере сведения за развитието на обичай-

ното право в България
1
, като в известна степен копира този метод в своите анкетни проучвания, 

но сам посочва, че неговата методика е по-усъвършенствана
2
. 

По своята задълбоченост и богатство от данни емпиричните изследвания на Ст. Бобчев и 

днес са ценен източник за сравнение при всяко конкретно проучване в тази насока особено що 

се отнася до изключително интересните допирни точки между правото и морала като основни 

нормативни системи. 

Цялото творчество на проф. Ст. Бобчев е проникнато от един особен стремеж – никога да не 

поставя явленията и реалностите в застинала рамка, а това е характерно именно за социологи-

ческия подход. Затова е силна и приемствеността между основоположниците на социологията 

на правото и днешните представители на тази наука. 

 

 

                                                           
1 Става въпрос за съставения от В. Богишич (професор по история на славянските законодателства 

в Новорусийския университет в Одеса (1869 г.) и член на Българското книжовно дружество) въпрос-

ник от 352 въпроса върху славянското обичайно право. Богишич разпраща въпросите (наричани от 

него Упътване за описване на правните обичаи, които живеят в народа) до различни лица в Сърбо-

хърватско и в България. От българска страна получава отговори от С. Захариев и Д. Оджаков, студент 

в Одеса. 
2 Бобчевъ, Ст. История на старобългарското право. С., 1910, с. 60-63. 
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В ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
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Резюме: Тази статия изследва възстановителното правосъдие като нова парадигма на 

наказателното правосъдие, чиито корени откриваме в традициите и обичайното право на 

различни общества и култури. Направен е кратък сравнителен преглед на възстановител-

ните модели. Посочени са българските обичайни практики за защита на жертвите на 

престъпления, в които са налице възстановителни елементи. 

 

Ключови думи: възстановително правосъдие, защита на жертвите на престъпления, 

обичайно право 

 

Summary: This study explores restorative justice as a new paradigm of criminal justice whose 

roots could be found in old traditions and customary law of different societies and cultures. A brief 

comparative overview of restorative models is done. The Bulgarian customary practices for crime 

victims protection with restorative elements are indicated. 

 

Key words: restorative justice, crime victims protection, customary law 

 

През последните десетилетия една нова идея привлече вниманието на теоретиците, по-

литиците и практиците на наказателното правосъдие – идеята за възстановителното пра-

восъдие. Поставяйки на фокус възстановяването на вредата от престъплението, на жертва-

та, на извършителя и на статуквото като цяло, а не толкова на репресията, то се разглежда 

като нова парадигма на наказателното правосъдие
1
. 

Съществуват множество определения на възстановителното правосъдие. Според най-

широко възприетото от тях това е процес, при който всички страни във връзка с дадено 

престъпление се събират, за да решат заедно как да подходят към последствията от прес-

тъплението и последиците му за в бъдеще"
2
. Възстановителните философии включват не 

само реакция към престъплението, макар че наказателното право и процес остават лоно на 

възстановителното правосъдие, но обикновено разглеждат широк кръг от проблемни облас-

ти, спрямо които репресивните мерки не са адекватни (например насилие в училище, миг-

рационни и дискриминационни проблеми, междусъседски спорове и т.н.).  

                                                           
1 Чанкова, Д. Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен анализ. С., Авангард прима, 

2011. 
2 Marshall, T. Restorative Justice: An Overview (A report by the Home Office Research Development 

and Statistics Directorate), 1999. 
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Теорията за възстановителното правосъдие (restorative justice) е едновременно и стара, и 

нова. Макар че е формулирана сравнително неотдавна, нейните корени откриваме в древни-

те традиции на примитивните общества в Африка, Азия и Америка.
1
 

За пръв път терминът възстановително правосъдие е употребен от Барнет
2
, когато анали-

зира принципите, на които се основават някои ранни експерименти в Америка, в това число 

медиация между жертвата и извършителя на дадено престъпление. 

Първият сполучлив опит да създаде цялостен модел и теория за възстановителното пра-

восъдие e направен от американския учен Зер
3
. Той представя идеята за този вид правосъ-

дие като образец на алтернативно правосъдие, противопоставяйки го на концепцията за на-

казателно-репресивното правосъдие. Фокусът се поставя върху ползите за жертвата, от една 

страна, и осъзнаването на вината и поемането на отговорността за извършеното от дееца – 

от друга. На преден план се извежда последващото взаимодействие между тях, включващо 

покаяние, помирение и опрощение, с тяхната дълбока морална и религиозна същност. Спо-

ред Зер жертвата има много потребности, които традиционното правосъдие игнорира. 

Обикновено то не е в състояние също да накара извършителя да осъзнае вредоносния ефект 

на своето деяние и да приеме отговорността за извършеното. Не е в състояние и да го "изле-

кува" от подобни намерения за в бъдеще. Тези недостатъци в третирането и на жертвата, и на 

извършителя по повод реализацията на наказателната отговорност са присъщи на повечето 

съвременни правни системи. 

Но наказателно-репресивното правосъдие не е единственият възможен отговор на прес-

тъпността. То дори не е било доминиращо през по-голямата част от историята на човечество-

то. Затова Зер търси и намира исторически, библейски и практически алтернативи. Моделът, 

който предлага, е базиран на нуждите на жертвата и на извършителя, на натрупания опит като 

реакция на престъпността, на извършените експерименти и библейските принципи. 

За да се стигне до формулирането на теорията за възстановителното правосъдие, принос 

са имали и много други учени. 

Английският учен Райт
4
 лансира тезата за постепенна смяна на наказателното правосъ-

дие с гражданско. Според него един акт е криминален само защото държавата го определя 

като такъв. Исторически и антропологически много общества са функционирали, без да 

разграничават гражданските правонарушения от престъпленията. В миналото в някои дър-

жави дори и най-сериозните престъпления са били разглеждани по граждански процедури. 

В резултат вместо да понасят наказание извършителите са поправяли вредите. За обоснова-

ване на своята теза Райт влага определено съдържание в термините "наказание" и "санк-

ция". Наказанията предполагат да бъдат неприятни, болезнени. Санкциите са по-широко 

понятие и включват рехабилитация, възстановителни мерки. Райт се обявява за процедури, 

базирани на консенсуса, включващи санкции, но не и наказания. 

Австралиецът Брейтуейт
5
 формулира теорията за "реинтегриращия срам" – теория за со-

циалния контрол, според която много по-голямо и позитивно влияние оказва "изправянето, 

засрамването" на извършителя пред неговото непосредствено обкръжение, отколкото отда-

лечената държавна интервенция. Той се обявява в полза на силния социален контрол, който 

не само осъжда, но също така приобщава отново. 

                                                           
1 Wright, M. Justice for Victim and Offenders, Open University Press, 1991; Harding, J. Victims and 

Offenders: Needs and Responsibilities; NCVO, Bedford Square Press, 1982 etc. 
2 Barnett, R. Restitution: a new paradigm of criminal justice, 1977, Ethics, 87, pp. 279-301. 
3 Zehr, H. Retributive Justice. Restorative Justice, 1985; Changing Lenses: A new focus for crime and 

justice, 1990. 
4 Wright, M. Justice for Victim and Offenders. – Open University Press, 1991. 
5 Braithwaite, J. Crime, Shame and Reintegration. – Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 



 51

В основата на концепцията за възстановителното правосъдие безусловно стои идеята за 

"restoration" (възстановяване, връщане), като под това се разбира рехабилитация на жертва-

та и на извършителя, поправяне на вредата, възстановяване на живота, при който правото се 

съблюдава. Нерядко за изясняване същността на възстановителното правосъдие се използ-

ват и определения като: "правосъдие на отношенията"
1
, целящо да покаже, че този вид пра-

восъдие е ориентиран предимно към създаване, поддържане и възстановяване на връзките и 

отношенията между отделните компоненти на обществото; "правосъдие на реинтеграция-

та"
2
, в основата на което стои теорията за реинтегриращия срам; "правосъдие на участие-

то"
3
, поставящо акцента върху участието на страните в процеса. Общоприета е тезата, че 

този вид правосъдие включва много повече действащи лица – не само жертвата и извърши-

теля, но и тяхното непосредствено обкръжение, както и представители на обществото. Сле-

дователно, тук не се разчита единствено на държавата и на нейните органи. 

Прието е, че Канада е родината на първите експерименти в областта на възстановител-

ното правосъдие в съвременен смисъл и по-конкретно на медиацията между жертвата и из-

вършителя на престъплението. Още в началото на 70-те години на миналия век в Китченър, 

Онтарио, със съдействието на служител от офиса по пробация и доброволец от общността 

успешно са осъществени срещи на двама младежи, извършили вандалски действия, с техни-

те 21 жертви и това дава началото на организирана Програма за помирение между жертвата 

и извършителя на престъплението. Интерес към Програмата проявяват от религиозната об-

щност на Менонитите и подобни програми започват и в други части на Канада, а оттам са 

пренесени и в САЩ. Далеч преди тези експерименти, предтечи на това, което днес нарича-

ме възстановително правосъдие, откриваме в много древни култури и общества. 

В Азия например модерното понятие възстановително правосъдие е сравнително ново, 

но концепцията е дълбоко вкоренена в азиатското наследство. В миналото азиатците са 

предпочитали мирно, неформално решаване на конфликтите и са се обръщали към съда са-

мо в краен случай. Значителен брой изследвания сочат, че възстановителните подходи към 

престъпността традиционно са преобладаващият модел в Япония, а японската система за 

разрешаване на конфликти се счита за пример на възстановително правосъдие
4
. Твърди се, 

че в Япония съществува силна културна ангажираност да се включва възстановителен еле-

мент дори в ежедневните дейности. Според тези автори в продължение на векове японското 

общество използва неформални методи за разрешаване на конфликти, които поддържат 

хармонията между членовете в групата.  

Японската култура най-общо се характеризира със следните понятия: хармонията (прин-

ципът "ва" – wа) е основна ценност в обществото и водещо правило, което ръководи общу-

ването между хората; обществото е йерархично, с колективистична перспектива; налице са 

строги социални норми; взаимозависимостта високо се цени и съблюдава; взаимоотноше-

нията се считат за по-важни от времето; съществува "мек подход" към разрешаването на 

                                                           
1 По-подробно вж. Burnside, J. and Baker, N. Relational Justice: Repairing the Breach, Winchester, 

Waterside Press, 1994. 
2 Вж. Braithwaite, J. Цит. съч., Braithwaite, J. and Philip, P. Not just deserts: a republican theory of 

justice, Oxford: Clarendon, 1990. 
3 Вж. Pelikan, C. Letter to Committee members, Committee of experts on mediation in penal matters, 

European Committee on Crime Problems, Council of Europe, 1997. 
4 Braithwaite, J. Crime, shame and reintegration. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989; 

Braithwaite, J. and Pettit, P. Not Just Deserts, Oxford: Clarendon Press, 1990; Haley, J. Apology and Pardon: 

Learning from Japan. – In: Etzioni, A. (ed.) Civic Repentance, Roman & Littlefield, 1997; Haley, J. A Spiral 

of Success.Community support is key to restorative justice in Japan, The Ecology of Justice (IC#38) Spring, 

1994; Haley, J. Confession, Repentance and Absolution. – In: Wright, M. and Galaway, B. (eds.) Mediation 

and criminal justice: victims, offenders and community, London: Sage, 1989. 
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конфликти (по-скоро чрез преговори, а не чрез конфронтация); чувството на вина или срам 

са мощни средства за обществен контрол; изразяването на вътрешни усещания или чувства, 

които могат да причинят конфликт или да наранят, не се насърчава, а се ограничава в инте-

рес на хармоничните взаимоотношения и т.н.
1
 

Макар и сравнително нова концепция за Китай, възстановителното правосъдие в съвре-

менен смисъл регистрира съществено развитие в последно време. Една от популярните ки-

тайски поговорки гласи: "Пожертвайте вашето малко его в името на по-голямото добро". По 

този начин се обосновава традиционното неотнасяне на конфликтите и дори престъпления-

та към полицията – те дори са се прикривали, маскирали, за да се съхрани името и честта на 

семейството. Считало се е, че даването на публичен израз на чувствата и интересите по на-

чин, който прави уязвима някоя от страните, не е в съгласие с традиционно важните за ази-

атците ценности като хармонията, самоконтрола, колективистичността.
2
 В допълнение има 

много силна връзка между конфуцианството и възстановителното правосъдие
3
. Повлияни 

от учението на Конфуций, повечето китайци се определят като интровертни, смирени, с 

дължимата доза себеуважение, живеещи в съгласие с реалността, търсещи хармония, чест-

ни, скромни, приятелски настроени, доброжелателни, състрадателни, любезни и готови на 

саможертва. Тези характеристики определят развитието на възстановителното правосъдие в 

Китай по три начина: повишават желанието на страните да решат споровете си чрез извън-

съдебни способи; окуражават трети страни да помагат доброволно и правят решаването на 

конфликтите по-вероятно.
4
 

Тихоокеанският регион също с основание се разглежда като "една от люлките" на тра-

диционните възстановителни практики, вече притежаващи съвременна законодателна уред-

ба и транслирани във формата на модерни възстановителни процеси. Нова Зеландия и Авс-

тралия се определят като световни лидери в областта на възстановителното правосъдие. От 

друга страна, на редица острови, като Полинезия и Меланезия, все още оперират множество 

образци на древни местни форми на възстановително решаване на конфликтите, оснoвани 

на включването на разширеното семейство и местната общественост. 

Още през 60-те години на миналия век е установена връзката между традиционното 

африканско правосъдие и западните алтернативни модели за решаване на конфликти
5
. 

Съгласно южноафриканския активист за човешки права, борец срещу апартейда и нобелов 

лауреат Дезмънд Туту: 

 "... репресивното правосъдие е преди всичко западно. Африканското разбиране е много по-

възстановително – не да се накаже, а да се обезщети и да се възстанови изкривения баланс. 

Правосъдието, за което се надяваме, е възстановяващо достойнството на хората."
6
 

Моделите за решаване на конфликти в Африка, вкл. свързаните с престъпления, в голя-

ма степен кореспондират с възстановителния идеал. Традиционните съдилища все още 

функционират в много части на Африка, предимно в селските райони. Те поставят фокуса 

                                                           
1 Wang, P., Di, X. and Wan, K. Regional reviews. Section B. Asia. – In: Johnstone, G. and Van Ness, D. 

(eds.) Handbook of Restorative Justice, Willan Publishing, 2007; Wagatsuma, H. and Rosett, A. The 

Implications of Apology: Law and Culture in Japan and the United States, Law and Society Review, 1986, 

Volume 20, Issue 4. 
2 Clarke, D. Dispute Resolution in China. – Journal of Chinese Law, 1991. 
3 Jiang, W. and Yang, R. Introduction to People’s Mediation, Law Press, 1990. 
4 Wang, P., Di, X. and Wan, K. Regional Reviews. B. Asia. – In: Johnstone, G. and Van Ness, D. (eds.) 

Handbook of Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, 2007. 
5 Gibbs, J. The Kpelle Moot, Africa, 1963; Gluckman, M. The Judicial Process among the Barotse of 

Northern Rhodesia, Manchester: Manchester University Press, 1967; Wright, M. Justice for Victims and the 

Offenders: A Restorative Response to Crime, Milton Keynes: Оpen University Press, 1991.  
6 Minow, M. Between Vengeance and Forgiveness, Boston, MA: Beacon Press, 1998, p. 51. 
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върху проблема, а не върху престъпния елемент. Обсъждането, което провеждат, цели да 

"излекува" отношенията, да гарантира реституция или компенсация на жертвата. Симво-

лични жестове, като принасяне на животни в жертвоприношение или споделяне на храна, 

указват, че престъплението е било "изкупено" и извършителят може да бъде реинтегриран.
1
  

Африканското традиционно правосъдие обикновено се обяснява с философията 

"убунтy" (ubuntu) или "уту" (utu). Макар че концепцията е непреводима на други езици, то 

нейни съществени елементи са "симпатията към човека, хуманността към другите, желани-

ето за споделяне и прошка"
2
. Водещи елементи на африканската недържавна правосъдна 

система са: разглеждане на проблема от гледна точка на общността или групата; поставяне 

на акцента на помирението и възстановяването на социалната хармония; назначаване на 

арбитрите от общността; висока степен на участие на обществеността; обичайното право се 

използва широко за достигане на компромис; процедурните правила и правилата за доказ-

ване са гъвкави; няма професионално правно представителство; процесът е доброволен и 

основан на консенсус; фокусът е върху възстановителния компонент на "наказанието"; из-

пълнението на крайното решение се осигурява посредством участието на обществото; ре-

шението се утвърждава чрез ритуали, целящи реинтеграция.
3
 Всички тези характеристики 

са в синхрон с модерното разбиране за възстановително правосъдие. 

Връзката между традиционното африканско и съвременното възстановително правосъ-

дие е релевантна не само по отношение на престъпления или спорове между индивиди, а и 

за такива на национално ниво, особено възникващи в райони на конфликти, свързани с 

апартейда и геноцида от недалечното минало, и изискващи мерки за помирение и преодоля-

ване на страха, омразата и реваншизма. Един от примерите в това отношение са Комисиите 

за истина и помирение в Южна Африка. Духът, смисълът на убунту е централен за тяхното 

функциониране.
4
 Друг известен пример е т.нар. "гачача" (gacaca) в Руанда. Буквалният 

превод означава трева. Самият метод представлява традиционни срещи на съседи, седящи 

на тревата с цел решаване на проблеми между съкварталците.
5
  

И в българското обичайно право са съществували множество традиции, които могат да 

бъдат определени като предшественици на алтернативните мерки на наказанието и на ал-

тернативните способи за решаване на конфликти в съвременен смисъл. В основата им стои 

класическото разбиране, че и най-лошата спогодба е за предпочитане пред най-доброто съ-

дебно решение. Помирението между спорещите страни, понякога наричано примирение, е 

било често практикуван способ, за да се избегне отнасянето на спора до съда (кадията) и 

неизбежно свързаните с това значителни разходи. И макар че естествено повечето от тези 

обичаи касаят семейни, трудови, търговски и други частни спорове и отношения, то такива 

традиции могат да бъдат открити и в българското обичайно наказателно право. Един пока-

зателен пример в това отношение е откупът за извършено престъпление
6
.  

В хронологическото развитие на българското обичайно наказателно право откупът идва 

да замести кръвното отмъщение – вместо да се иска "глава за глава, око за око, зъб за зъб" с 

                                                           
1 Kgosimore, D. Restorative justice as an alternative to dealing with crime. Acta Criminologica, 2002, N 15. 
2 Mafeje, A. Africanity: a combatable ideology. Codersia Bulletin, 2000, N 1. 
3 Penal Reform International. Access to Justice in Sub-Saharan Africa. London: Penal Reform 

International, 2001. 
4 Boraine, A. A Country Unmasked: The Story of South Africa’s Truth and Reconciliation Сommission. 

Cape Town: Oxford University Press, 2000. 
5 Penal Reform International. Access to Justice in Sub-Saharan Africa. London: Penal Reform 

International, 2001. 
6 Бобчев, С. Сборник за народни умотворения и народопис. Книга ХХХVІІ, Българско обичайно 

наказателно право. С. 1927, с. 22 и сл.; Маринов, Д. Жива старина. - Етнографическо фолклорно спи-

сание. Шеста книга. С., Народно карателно/углавно/обичайно право, 1907, с. 31 и сл. 
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времето започва да се практикува плащането на имотно обезщетение – откуп. Исторически 

с това се е целяло преустановяване по-нататъшното проливане на кръв и компенсиране на 

причинената вреда. Плащането на откупа обаче е имало и още една, много важна функция –  

постигане на помирение между враждуващите. Именно на този момент, на моралната стра-

на на въпроса, се е отделяло особено голямо внимание. Откупът е имал за основна задача да 

донесе отново мира, който е бил нарушен от "пакостника" – извършителя на неправомерно-

то деяние – "пакостта", като с това понятие се свързват и деликтите, и престъпните деяния, 

които не са били терминологично познати в по-ранно време.
1
  

И в българското обичайно право, както и в някои други правни системи, първоначално 

не се разграничават гражданските правонарушения от престъпленията. Обединяващ за тях е 

противоправният резултат – повредата
2
, която следва да бъде отстранена, компенсирана и в 

крайна сметка равновесието възстановено.  

Като цяло, помирението се е допускало при онези деяния, които днес наричаме непред-

пазливи или извършени в състояние на афект, но не и при умишлените деяния. Същевре-

менно, следва да се подчертае, че помирението е било възможно по твърде широк кръг неу-

мишлени деяния, включително и при убийство. Водещо е било желанието на пострадалия 

да се помири с извършителя.  

По-нататък с укрепването на обществената власт се издават съответните писани наред-

би, нарушенията на които вземат характер на престъпления и простъпки. Но и тези наредби 

съблюдават общото настроение, преданията и обичаите. 

Всичко изтъкнато по категоричен начин показва, че само понятието "възстановително 

правосъдие" е ново. По дълбоката си същност то е елемент от обичайното право на много 

страни и днес преживява заслужен ренесанс, защото е проверено и доказано от историята. 

Неслучайно и най-новата Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на 

ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата 

и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на 

Съвета
3
 изрично препраща към него.

4
 

 

 

                                                           
1 Понякога се срещат и понятията "кривина" и "кабахатъ" със значение на грешно, лошо действие, 

недостойно дело. Бобчев, Ст. Цит. съч, с. 27-29. 
2 Бобчев, Ст. Цит. съч., с. 116. 
3 L 315/57 Официален вестник на Европейския съюз, 14.11.2012 г. 
4 Funded under EC Grant Agreement JUST/2011-2012/JPEN/AG/2951. 
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ПРАВОТО В НОВИЯ ЗАВЕТ 

доц. д-р Борис Ланджев, 
Юридически факултет на УНСС 

Логично е да си помислим, че подробно описаните в Новия завет евангелски събития са 
се развили в конкретно съществуващ исторически контекст, предполагащ наличието на оп-
ределена юридическа рамка, в която тези събития да се разположат. От историята е извест-
но, че територията на Юдея през I век е част от Римската империя, което предполага дейст-
вието на римския правен ред. Нещо повече – тя представлява римска провинция начело с 
римски управител (прокуратор). Едновременно с римското право по отношение на юдейс-
кото население е намирал приложение и старозаветният закон, т.нар. Тора, развит в първите 
пет книги на Библията, известни в християнската традиция като "Моисеево петокнижие".  
В тази връзка мисля, че можем да определим древноеврейския закон като обичайно право, 
приложимо наред с официалната правна система на Римската империя. 

Паралелно с посочените две юридически законодателни системи обаче евангелското От-
кровение съдържа и един нов закон, едно ново право, изложено от Господ Иисус Христос, 
чието значение далеч надхвърля потенциалните му чисто правни измерения. Става дума за 
конкретни правила за поведение, които формално притежават юридически характер подоб-
но на нормите на римското и еврейското право, включително и тези, изрично засегнати в 
новозаветния текст, но чието фактическо значение обема в себе си и правото, и морала, и 
обичая. Появява се една принципно нова нормативна система, изглеждаща "на повърхност-
та" като право, морал и обичай, но която по мое мнение в същността си има изключително 
духовни измерения в истинския смисъл на това понятие. Нейното разбиране и осмисляне е 
невъзможно в един политически контекст, където е същинското място на официалното за 
юдейското общество от I век римско право и на обичайното за евреите тяхно собствено 
право, а е допустимо единствено с оглед на божествената ѝ природа. 

Относно мястото на старозаветния закон в текстовете на Новия завет смятам, че е из-
лишно да говоря, защото той се явява безспорна основа на разгръщане на всички описани 
събития1. В този доклад искам да посоча някои примери за пряко действие на нормите на 
римското право, включително в тяхната колизия с юдейското обичайно право, които според 
мен представляват поредното доказателство за безспорната автентичност на евангелския 
текст. Подобно акцентиране на конкретни явления от юридическо естество по никакъв на-
чин не може да обслужва някакви потенциални "идеологически" интереси, а благодарение 
на своята естествена рационалност, плод на житейската добросъвестност на евангелския 
автор, придава определена достоверност на описваните събития. Именно на този фон на 
обща политическа автентичност на разказваната история се разгръщат божествените норми 
и на новозаветното право. 

Примерите за действие на юдейската и римската правна система, отнасящи се пряко до 
описаните в Новия завет исторически събития, са преди всичко от областта на наказателния 
процес. Разбира се тук става дума на първо място за процеса срещу Иисус Христос. На вто-
ро място според мен значителен интерес представлява и процесът срещу апостол Павел, 
който разкрива интересни особености на тогавашното римско правосъдие. 

                                                           
1 За характера и съдържанието на древноеврейското право вж. по-подробно иеромонах Иов (Гуме-

ров). Суд над Иисусом Христом. Москва, 2007, с. 59. 
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Основното обвинение на еврейския синедрион в качеството му на висш съдебен орган у 
юдеите1 срещу Христос е в богохулство2. То е отразено и в четирите Евангелия, но може би 
най-ясно е изразено в Евангелието според св. апостол и евангелист Иоан Богослов, който 
изтъква две главни причини, поради които юдеите желаят смъртта на Иисус – нарушаване 
на забраната да се върши работа в съботния ден3 и богохулство: "Човекът отиде, та обади на 
иудеите, че Иисус е, Който го изцери. Затова иудеите гонеха Исуса и търсеха случай да Го 
убият, задето вършеше това в събота. А Иисус им думаше: Моят Отец досега работи, и Аз 
работя. Но затова иудеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата наруша-
ваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу."4  

От формална гледна точка съдът срещу Христос се провежда в съответствие с правния 
ред, видно от забележката на един от неговите членове Никодим, който е таен последовател 
на Иисус: "...осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят и узнаят, какво вър-
ши?"5 Присъдата е постановена въз основа на "самопризнанието" на Христос във връзка с 
отправеното му обвинение, което е формулирано най-точно в Евангелието според св. апос-
тол и евангелист Марко. На въпроса на първосвещеника Каиафа: "Ти ли си Христос, Синът 
на Благословения?", подсъдимият отговаря: "Аз съм; и ще видите Синът Човечески да седи 
отдясно на Силата и да иде на небесните облаци." "Тогава първосвещеникът, като раздра 
дрехите си, каза: каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството; как ви се 
струва? И те всички признаха, че заслужава смърт."6 

Еврейският синедрион в крайна сметка не е бил в състояние да осъди Иисус за наруша-
ване на забраната за работа в събота. Законът е недвусмислен: "Помни съботния ден, за да 
го светиш; шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи; а седмият ден е събота на 
Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни 
робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, 
нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти;"7 "който в тоя ден върши работа, тая 
душа трябва да бъде изтребена измежду народа си."8 А изцеряването на болни хора в събот-
ния ден по никакъв начин не би могло да се счита за престъпване на закона. Неслучайно 
самият Иисус упреква юдеите за тяхното твърде буквално тълкуване на Моисеевото зако-
нодателство, като казва: "...кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не 
ще я улови и извлече? Колко пък човек е по-ценен от овца! И тъй, в събота е позволено да 
се прави добро."9  

Същото може да се каже и за второто обвинение – в богохулство, което е определено в 
старозаветния закон по следния начин: "...който хули своя Бог, ще понесе греха си; който 
хули името Господне, трябва да умре, с камъни да го убие цялото общество: бил пришълец, 
или туземец, ако почне да хули името (Господне), да бъде умъртвен."10 И в двата случая 
обвинението на практика се проваля въпреки постановената присъда. Процесът е очевидно 

                                                           
1 За историята, устройството, членството и правомощията на йерусалимския велик синедрион вж. 

иеромонах Иов (Гумеров). Цит. съч., с. 36. 
2 Относно различните обвинения в богохулство, съпътстващи от самото начало проповедта на 

Спасителя вж. иеромонах Иов (Гумеров). Цит. съч., с. 13. 
3 По-подробно за старозаветното забрана относно нарушаването на съботния покой вж. иеромонах 

Иов (Гумеров). Цит. съч., с. 18. 
4 Иоан. 5:15-18. 
5 Иоан. 7:51. 
6 Марк. 14:61-64. 
7 Изх. 20:8-10. 
8 Изх. 31:14. 
9 Мат. 12:11-12. 
10 Лев. 24:15-16. 
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несправедлив и предрешен. Това по моему се осъзнава и от самите членове на синедриона, 
които след своето осъждане на Христос го предават на римския прокуратор Пилат Пон-
тийски, който да потвърди тяхната смъртна присъда, оправдавайки се, че "нам не е позволе-
но да убием никого."1 Това просто не е вярно, за което се намират достатъчно доказателства 
в новозаветния текст. Така например юдеите са готови да убият с камъни жената, обвинена 
в прелюбодеяние2, прилагайки по този начин старозаветния закон.3 Нищо не попречва на 
еврейския синедрион да осъди на смърт и св. архидякон и първомъченик Стефан, като 
смъртната присъда е изпълнена незабавно.4 Очевидно гузната съвест на членовете на вис-
шия съдебен орган на юдеите иска да прехвърли отговорността от убиването на Иисус 
Христос върху езическата римска власт, защото по свидетелството на самия Пилат "първос-
вещениците Го бяха предали от завист".5  

Съдът пред прокуратора на Юдея и Самария Пилат Понтийски представлява следващ 
етап в процеса срещу Христос. Пилат подхожда добросъвестно, изисквайки нужните дока-
зателства и установявайки, че нито юдейското обвинение в богохулство ("...Той трябва да 
умре, защото Себе Си направи Син Божий"6) и следователно в нарушаване на Моисеевия 
закон, нито обвинението на синедриона в бунт по отношение на римската власт ("...за-
бранява да се дава кесарю данък, като казва за Себе Си, че бил Христос Цар"7; "...бунтува 
народа, като поучава по цяла Иудея, начевайки от Галилея дотук"8) са състоятелни. Нещо 
повече – галилейското гражданство на Иисус дава основание на римския прокуратор да 
прехвърли делото за решаване от тетрарха на Галилея Ирод Антипа ("...Ирод беше четвър-
товластник над Галилея"9), на когото процесът би трябвало да е подсъден. Ирод също не 
намира вина у Иисус10. В крайна сметка окончателното решение по казуса отново се оказва 
в ръцете на Пилат. 

За съжаление въпреки първоначалното си желание за справедлив процес в духа на най-
добрите римски традиции, делото срещу Христос завършва по един напълно юридически 
незаконен начин. Пилат се поддава на изнудването на юдеите ("...ако пуснеш тогова, не си 
приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря."11) и с оглед на 
конкретната политическа целесъобразност (опазването на прословутия "римски мир" – Pax 
Romana), пренебрегвайки пълната липса на каквито и да е доказателства за вината на под-
съдимия ("...Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слу-
ги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите;"12), осъжда Иисус Христос на смърт 
чрез разпъване на кръст като бунтовник срещу римската власт и държавен престъпник 
("...Имаше надпис за вината му: Цар Иудейски."13).14  

                                                           
1 Иоан. 18:31. 
2 Вж. Иоан. 8:3-11. 
3 Тук вж. и иеромонах Иов (Гумеров). Цит. съч., с. 25. 
4 За процеса и екзекуцията на св. архидякон Стефан вж. Деян. 6:11-15, 7:1-60. 
5 Марк. 15:10. 
6 Иоан. 19:7. 
7 Лук. 23:2. 
8 Лук. 23:5. 
9 Лук. 3:1. 
10 За тази част от процеса срещу Христос вж. отново иеромонах Иов (Гумеров). Цит. съч., с. 150. 
11 Иоан. 19:12. 
12 Иоан. 18:36. 
13 Марк. 15:26. 
14 Подробно за хода на несправедливия и незаконосъобразен юридически процес срещу Иисус 

Христос, воден от страна на римската власт в лицето на прокуратора на Юдея Пилат Понтийски вж. 

иеромонах Иов (Гумеров). Цит. съч., с. 153. 
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Вторият наказателен процес, проведен от страна на римската власт, който е описан под-
робно в Новия завет, е процесът срещу св. апостол Павел. Той протича според мен изцяло в 
духа на римските правни принципи, за което ни дава основание изключително добросъвес-
тното му проучване и коректно излагане от св. апостол и евангелист Лука в новозаветната 
книга "Деяния на светите апостоли". 

В глава 21 от "Деяния на светите апостоли" е описан опит за саморазправа от страна на 
асийските юдеи с ап. Павел в йерусалимския храм. Този опит обаче незабавно е неутрали-
зиран от римската власт: "И когато искаха да го убият (ап. Павел – б. а.), стигна вест до хи-
лядника на полка, че цял Иерусалим се е побунил; а той веднага взе войници и стотници и 
се спусна срещу тях; те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павла; то-
гава хилядникът се приближи, хвана го и заповяда да го вържат с двои вериги, и питаше: 
кой е той и какво е направил?"1 Арестът на ап. Павел е по подозрение, че той е главатарят – 
египтянин на четири хиляди разбойници, разбунтували се наскоро срещу римляните. След 
като изслушва страните по спора и научава за тежките обвинения срещу апостола 
("...премахни от земята един такъв! Той не бива да живее!"2), хилядникът се опитва да изт-
ръгне самопризнания от ап. Павел чрез изтезания – практика, която очевидно е била част 
оттогавашния наказателен процес, особено срещу "варвари", каквато е съдбата на Иисус 
Христос, жестоко бичуван по заповед на прокуратора на Юдея. Оказва се обаче, че ап. Па-
вел е римски гражданин ("...нима ви е позволено да бичувате римски гражданин, и то нео-
съден?"3). Това коренно преобръща хода на следствието: "И начаса отстъпиха от него тия, 
които щяха да го разпитват. А и хилядникът, като узна, че той е римски гражданин, се уп-
лаши, задето го бе вързал."4 Поразително впечатление прави на непредубедения читател 
наличието на подобни гаранции за законност в съдопроизводството срещу римски граждани 
от страна на римската власт, дори когато те са "варвари" по произход. В тази връзка още по-
силно впечатление прави съпроводителното писмо на хилядника на йерусалимския легион 
до римския управител в Кесария, с което изпраща при него ап. Павел за довършване на раз-
следването, съпровождан от охрана от "двеста пеши войници, седемдесет конници и двеста 
стрелци"5: "Клавдий Лисий достопочтеному управителю Феликсу праща поздрав. Тогова 
човека бяха хванали иудеите и щяха да го убият; аз се явих с войска и го отнех, понеже нау-
чих, че е римски гражданин. И като исках да узная причината, поради която го обвиняваха, 
изведох го пред синедриона им и намерих, че го обвиняват по въпроси от техния закон, но 
че няма никаква вина, за която той би заслужил смърт или окови. И понеже ми бе обадено, 
че иудеите замислят лошо против тоя човек, аз го пратих веднага при тебе, като заръчах и 
на обвинителите да кажат пред тебе, каквото имат против него. Здравей!"6 Наистина забе-
лежителна е изключителната грижа на римската власт за своите граждани!  

Управителят Феликс продължава добросъвестно разследването, като внимателно изс-
лушва и двете страни. Феликс е убеден в невинността на ап. Павел, който може и да е на-
рушил еврейския закон в качеството му на обичайно право в рамките на Римската империя, 
но по този въпрос римският управител не е компетентен да се произнесе. В крайна сметка 
делата срещу римски граждани могат де се гледат единствено от официален римски съд, а 
не по правилата на местното обичайно право. Обвиняемият по никакъв начин не е престъ-
пил римския закон и би трябвало да бъде освободен. За съжаление и тук водещият римски 

                                                           
1 Деян. 21:31-33. 
2 Деян. 22:22. 
3 Деян. 22:25. 
4 Деян. 22:29. 
5 Деян. 23:23. 
6 Деян. 23:26-30. 
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политически принцип за Pax Romana намира своето място, още повече, че ап. Павел е все 
пак "варварин" и единоверец със своите обвинители. Тази политика е продължена и от 
следващия римски управител Порций Фест, който също не освобождава ап. Павел, за да 
угоди на юдеите, но му предлага римски процес в Йерусалим. Св. Павел обаче отказва, като 
решава да се възползва от изключителното право на всеки римски гражданин да поиска съд 
и справедливост от императора, независимо какво ще струва това на римските власти: "Па-
вел отговори: аз стоя пред кесарево съдище, дето и трябва да бъде съден. Иудеи не съм 
обиждал с нищо, както и ти твърде добре знаеш. Защото, ако съм крив и съм сторил нещо 
достойно за смърт, аз се не отказвам да умра; но, ако няма нищо от това, в каквото ме обви-
няват тия, никой не може да ме предаде тям. Кесарев съд искам. Тогава Фест, като поговори 
със съвета, отговори: кесарев съд си поискал, при кесаря и ще идеш." 

Ап. Павел е изпратен в Рим заедно с други затворници под охраната на стотника Юлий и 
неговите войници от Августовия полк. Съпровожда го следното писмо на управителя Фест 
като ново ясно свидетелство за водещите принципи в римския наказателен процес, които 
абсолютно добросъвестно, с научна прецизност и без никаква предубеденост са проучени и 
събрани от св. апостол и евангелист Лука: "...Фест представи на царя Павловото дело, като 
каза: има един човек, оставен от Феликс в окови, за когото първосвещениците и стареите 
иудейски, когато аз бях в Иерусалим, представиха обвинения, и искаха да бъде осъден. Аз 
им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт, преди обвиненият 
да има обвинителите си налице и да му се позволи да се защити от обвинението. И когато те 
се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдището и заповядах да 
доведат човека; обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова 
обвинение, каквото предполагах аз; те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеве-
рие и за някого си Иисуса, Който бил умрял и за Когото Павел казваше, че е жив. Понеже 
бях в недоумение, как да реша тоя въпрос, аз казах: иска ли той да иде в Иерусалим и там да 
бъде съден за това? Но, понеже Павел поиска да бъде оставен за августово разследване, за-
повядах да го държат под стража, докато го пратя при кесаря."1 

В крайна сметка след много перипетии ап. Павел пристига в Рим, където наистина полу-
чава справедлив процес. За съжаление става жертва на антихристиянските гонения по време 
на управлението на император Нерон, като бива посечен в Рим на 29 юни 67 г.2 И този път, 
подобно на процеса срещу Христос, политическата целесъобразност и причини от неюри-
дически характер вземат връх над утвърдените принципи на правото. 

На фона на разкритите в Новия завет юридически събития, свързани с действието на 
древноеврейското и на римското право, със Своето Божествено Откровение Господ Иисус 
Христос ни завещава и едно ново ПРАВО, неподвластно както на юридическото законни-
чество с неговия често сляп буквализъм и формализъм, така и на политическата целесъоб-
разност, изразена много сполучливо от първосвещеник Каиафа: "...Ако Го оставим тъй, 
всички ще повярват в Него, – и ще дойдат римляни, та ще ни разорят и страната и народа."; 
"...за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине"3, която е 
очевидна и в описаните действия на римските управници. Това право се основава не на 
справедливостта в чисто юридическия смисъл на понятието така, както са го разбирали 
римляните. Водещият принцип не е и на талиона, изразен в старозаветното правило от глава 
24 на книга "Левит": "На оногова, който причини повреда върху тялото на ближния си, да се 
направи също, каквото е той направил: строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; както 

                                                           
1 Деян. 25:14-21. 
2 Вж. Жития на светиите. С., 1991, с. 316. 
3 Иоан. 11:48, 50. 
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той е причинил повреда на човека, тъй и нему да се направи."1 В основата на това ново бо-
гооткровено право е любовта според мен най-точно изразена в правилото на глава 5 от 
Евангелие от Матея: "Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си". Аз 
пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро пра-
вете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете 
синове на вашия Отец Небесен;" "И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният 
ваш Отец."2 

Дали все пак тук не става дума единствено за правила на християнската нравственост 
доколкото постигането на съвършенство не е непосредствена задача на правния ред. По мое 
мнение това не е така, защото освен в основата на християнския морал3 тези правила създа-
ват възможност за формирането на една качествено нова нормативна система с божествени 
измерения, включваща в себе си и морала, и обичаите, и правила от юридически порядък, 
но не и правото само по себе си поради неговата исконна светска и държавно регулирана 
природа. Тази система можем да наречем право на църквата.  

"Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а 
да изпълня. Защото истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или 
една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши 
една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царс-
твото небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно. Защо-
то казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, 
няма да влезете в царството небесно."4 

Ще се опитам съвсем на кратко да очертая две характеристики на Правото на Църквата – 
каква е същността на тази нова нормативна система (а че е нормативна по моему е извън 
всякакво съмнение) и какъв е нейният обхват и източници. 

Право ли е правото на църквата? Според мен категорично не е. Въпреки историческото 
съществуване на различни школи в правото5, както всички знаем, смисълът на всяка правна 
система е да регулира отношенията между личности по един задължителен, дори принуди-
телен за тях начин, с прилагането на съответни санкции за нарушителя, с оглед на целокуп-
ния обществен интерес и с цел поддържане и опазване на обществения ред6. Можем ли да 
приложим този критерий и по отношение на църквата, изхождайки от същите принципи, 
каквито прилагаме и към обществото като цяло или към държавата в частност? Да, тъй като, 
както изтъква проф. Гълъбина Петрова, църквата е "обществен организъм", "Божие учреж-
дение на земята"7, но от друга страна, тя не е само това, дори не е толкова това, защото е 
"Тяло Христово"8, богочовешки организъм, "Царство Божие", което "не е от тоя свят"9. Ако 
разглеждаме църквата като българска обществена организация, която безспорно се нуждае 
от своя вътрешна уредба и съответни задължителни за нейните членове правила, които да 
осигурят надлежното ѝ функциониране, тогава би трябвало да включим тези правила в кор-

                                                           
1 Лев. 24:19-20. 
2 Мат. 5:43-45, 48. 
3 За съотношението между нравствения и църковния закон вж. епископ Неофит Велички. Пастирс-

ко богословие с каноническо право. С., 1910, с. 16. 
4 Мат. 5:17-20. 
5 По въпроса вж. изложението на Цыпин, В. Церковное право. Курс лекции. Москва, 1994, цитира-

но по http://www.krotov.info/libr_min/23_ts/tsyp/in_0.htm 
6 По въпроса вж. Петрова, Г. Отново за понятието "църковно право". – Юридически свят, бр. 2, 

2003, с. 65. 
7 Петрова, Г. Цит. съч., с. 61, 58. 
8 Ефес. 1:22-23. 
9 Иоан. 18:36. 



 61

пуса на частното право доколкото регулират отношения между равнопоставени субекти. 
Ако пък поставим акцента върху нормите, регулиращи отношенията между Църквата и бъл-
гарската държава, каквито безспорно съществуват, доколкото всяка обществена организа-
ция функционира в рамките на определена държава тогава би трябвало да включим съот-
ветните норми в корпуса на публичното право, тъй като въпросните отношения са на власт 
и подчинение. Ако пък разгледаме отношенията между отделните поместни църкви или 
между църквата като международна неправителствена организация и други държави или 
международни организации, тогава може би трябва да включим съществуващите регула-
тивни правила към международното частно право (при наличието на граждански договори с 
международен елемент) или към международното публично право (при наличието на меж-
дународни договори например с държавата Ватикана).  

Подобен спор за мястото на църковното право в правната система се води от много го-
дини между канонистите1, като най-разумно изглежда неговото отделяне от частното, пуб-
личното или международното право в качеството му на "самостоятелна и обособена част от 
правото" поради "характера на църквата като самостоятелен и независим обществен съюз 
със строго определено устройство"2.  

Ако приемем тази постановка на проблема, че църковното право или правото на църква-
та заема самостойно място в целокупната юридическа система на една държава, тогава към 
него би трябвало да намери приложение формулираното общо определение за правото като 
обществено явление с регулативни функции. Що за отношения би регулирало тогава то? Би 
трябвало между Бога и човека. И ако християнинът, воден от "страх Божий", е длъжен да 
изпълнява Божиите заповеди, то какви "задължения" би имал Бог? Или може би само 
"права"? А къде остава любовта? "Ако Ме любите, опазете Моите заповеди."3 "Нова запо-
вед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един други-
го."4 "Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби."5 Как се съвместява лю-
бовта с правния ред? Все въпроси, които нямат отговор. Защото "който не люби, той не е 
познал Бога, защото Бог е любов."6 Бог не е просто "някакъв Бог-Законодател, Който дава 
на хората закони и заповеди", "нито справедлив, но в същото време и наказващ Съдия".7 
Разбира се, че фундаменталната цел на правото на църквата не е просто да регулира опре-
делен тип отношения, нито да осигури ред в църковната организация. Защото именно в 
изпълнението на Христовите заповеди, но не като някакъв външен закон, като съблюда-
ването на определен правопорядък, на някаква съвкупност на правни норми, а като учас-
тие в светотайнствения живот на църквата и достигане на очистване от страстите, прос-
вещение и обожение се заключава спасението на човека8, в което се изразява и висшето 
предназначение на правото на църквата, видно и от широкоприлагания принцип на "ико-
номия", явяващ се сам по себе си абсурден за юридическото право. "Мир ви оставям; Моя 
мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да 
се плаши."9 

                                                           
1 Вж. Бобчев, Ст. Черковно право. С., 1927, с. 9. 
2 Петрова, Г. Понятие за църковното право. – Правна мисъл, бр. 4, 1995, с. 121. 
3 Иоан. 14:15. 
4 Иоан. 13:34. 
5 Иоан. 14:21. 
6 1 Иоан. 4:8. 
7 Относно изложеното и разпространено на Запад юридическо и рационалистическо виждане за Бога 

вж. архимандрит Нектарий Мулациотис. Иисус: Возлюбленний сердца моего. Фокида, 2013, с. 20. 
8 Вж. старец Иосиф Ватопедский. Слова утешения. Богородице-Сергиева Пустынь, 2005, с. 351. 
9 Иоан. 14:27 
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Дори да останем в рамките на подобно чисто юридическо виждане за Правото на Църк-
вата, при всички случаи ще се стигне до "разкъсване" на "Тялото Христово". Не е възможно 
разделянето на "видимата" църква като "Божие учреждение на земята" от "невидимата" 
църква като "Царство Божие", което "не е от тоя свят". Нито можем да отделим "войнства-
щата" земна църква от "тържествуващата" небесна Църква. Ако приемем, че църквата е на-
истина "Тяло Христово", Богочовешки организъм в духа на собственото ѝ боговдъхновено 
учение, формулирано от ап. Павел, тогава спрямо нея трябва да бъдат приложени в пълнота 
нейните догмати, утвърдени на Вселенските събори по изволението на Светия Дух, вклю-
чително и христологичният догмат на Четвъртия вселенски събор в Халкидон, проведен 
през 451 г. Съборът е определил, че "Христос Господ е съвършен Бог и съвършен човек, 
състоящ от две естества неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно, и затова Той по 
божество е единосъщен на Отца, и по човечество е във всичко подобен нам, освен греха."1 
Следователно ако разделим двете природи на Христос, изпадаме в ереста на Несторий, осъ-
дена на Третия вселенски събор. Халкидонската формула "неразделно, неразлъчно, неиз-
менно и неслитно" има универсално приложение спрямо Църквата2 и нейните действия, 
включително и спрямо нейната нормативна система. Ето защо коректно би било ако не от 
юридическа, то от богословска гледна точка (а тя трябва да бъде безусловно водещата, ко-
гато говорим за Църквата) да не "разкъсваме" нейното Право, а да го поставим извън и над 
всяка една нормативна система "от мира сего", била тя право, морал или обичаи3. Това не 
означава, че не можем да дефинираме "църковното право" и "каноническото право", изпол-
звайки известните чисто юридически критерии за разграничение, но винаги, отчитайки тях-
ната принадлежност към правото на църквата вече не като техен своеобразен синоним, а 
като тяхно родово понятие и наред с това като божествено, "надсветско" явление. 

Що се отнася до обхвата на правото на църквата, както вече изтъкнах, то включва както 
църковното, така и каноническото право. Относно дефинирането на каноническото право, 
едва ли има място за спор. Тук се включва целият корпус от църковни канони така, както е 
оформен през 883 г. в Номоканона на св. патриарх Фотий с 14 титула4 и оттогава нито е 
променян, нито е допълван заедно с евентуално съществуващите и повсеместно приети 
норми на обичайното право. Що се отнася до обхвата на църковното право обаче, ако тряб-
ва последователно да приложим не пряко юридически, а църковно-богословски критерии, 
които според мен трябва да бъдат водещи, защото става дума за правния ред на "Тялото 
Христово", тук би трябвало освен каноническото право да включим уставите на поместните 
православни църкви, които са негово своеобразно продължение, както и съвместните реше-
ния на тези църкви по въпроси, свързани с отношенията между тях или с външния на църк-
вата свят. С други думи, като част от правото на църквата църковното право трябва да обх-
ваща само актове на църквата, но не и на държавата или на друг външен за църквата правен 
субект, отнасящи се до техните отношения с църквата. Тези държавни нормативни актове 
биха били безспорна част от публичното право на държавата, но не и от църковното право 
което бидейки право на църквата, стои извън светската правна система. 

Наред с така набързо очертаните каноническо и църковно право правото на църквата 
трябва да включва и многобройни други правила, нормиращи живота на "Тялото Христо-
                                                           

1 Цитирано по Правила на Светата Православна Църква. Велико Търново, 1998 (фототипно изда-

ние), с. 143. 
2 По въпроса вж. по-подробно Афанасиев, Н. Неизменното и временното в църковните канони. – 

Християнство и култура, бр. 73, 2012, с. 38. 
3 В този смисъл вж. и Далматински епископ Никодим Милаш. Православно църковно право. С., 

1904, с. 4, според който "нейните закони (на църквата – б.а.) се различават както от нравствените, тъй 

и от всички земни обществени закони". 
4 Вж. Ципин, В. Каноните и църковния живот, http://dveri.bg/xykcd  
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во". Определящо значение тук ще има богословската концепция за трите служения на Иисус 
Христос след негово въплъщение в света – като Пророк, като Първосвещеник и като Цар1, 
задаващи съответно правото (властта) на Църквата на учение (potestas magisterii), правото 
(властта) на Църквата на свещенодействие (potestas ministerii) и правото (властта) на Църк-
вата на управление (potestas jurisdictionis)2. Третото правомощие на Църквата като "Тяло 
Христово", изразяващо служението на Господ Иисус Христос като Цар, представлява по 
същество църковното и включеното в него каноническо право. 

Какъв е обхватът на другите две правомощия на църквата – учителското и свещенодейс-
твеното с оглед на съответните църковни правила? Учителското служение на църквата обх-
ваща църковното учение, формулирано на кратко в приетия на Първия и Втория вселенски 
събор Никео-Цариградски символ на вярата, където са залегнали основните догматически 
истини на църквата – абсолютни, неизменни и богооткровени по своя характер чрез благо-
датта на Светия Дух извечни църковни правила, представляващи непоклатимия фундамент 
на правото на църквата и на самата църква като "Тяло Христово". Свещенодейственото 
служение на църквата от своя страна обхваща правилата относно целия църковен богослу-
жебен годишен, седмичен и денонощен цикъл, включително специфичните правила, при-
ложими към църковната архитектура, иконография, песнопения и богослужебна поезия, 
правилата, определящи поста и циклите на подвижните и на неподвижните църковни праз-
ници, правилата, уреждащи статута на монашеството, както и действащите монашески ус-
тави, правилата, свързани с извършването на тайнствата на църквата и др.  

По отношение на всички тези многобройни правила бихме могли да приложим "Халки-
донската формула" ("неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно") по същия начин, по 
който тя е абсолютно приложима към личността на Иисус и неговите две природи, както и 
към Църквата като "Тяло Христово" и нейното право. Ето защо всяка църковна норма има 
не само своето правно измерение, което би могло да се тълкува по чисто юридически начин, 
но и своя дълбок символичен и мистичен смисъл, който винаги е определящ, и без който 
разбирането както на правото на църквата в неговата цялост, така и на отделните му еле-
менти в лицето на правилата, регламентиращи трите правомощия на църквата, е на практи-
ка невъзможно. Затова в църковното право като цяло преобладава парадоксалният принцип 
на "икономията" над юридическия принцип на "акривията"3, който дава възможност да се 
приложи "духът" на нормата, въпреки че не се прилага нейната "буква", а от друга страна, 
изключително високата степен на регулираност и ограничаване на индивидуалната свобод-
на воля чрез нормите на правото на църквата, която съпътства целия живот на православния 
християнин от раждането до смъртта му, а и след това, парадоксално се приема за висша 
форма на свобода4, каквато тя действително е по думите на св. ап. Петър: "с добротворство 
да обуздаваме невежеството на безумните човеци, като свободни, не като употребяващи 
свободата за було на злобата, а като раби Божии."5 Всички тези логически парадокси се раз-
решават безпроблемно, но само ако се изходи от неюридическата природа на правото на 
църквата и неговите елементи, където всичко е подчинено на крайната цел – спасението 
като придобиване на вечен живот в Царството небесно, в Христос6 чрез живот в Неговото 
слово, в Неговото тяло и Кръв, в Неговата църква. А към това са призвани всички хора като 
                                                           

1 Вж. Цыпин, В. Цит. съч., Власть учения. 
2 Вж. и Бобчев, С. Цит. съч., с. 155. 
3 За посочените два подхода към прилагането на църковните канони вж. Каравълчев, В. Приемане-

то на инославни в лоното на Православието. – Християнство и култура, бр. 62, 2011, с. 33. 
4 Относно християнското виждане за свободата като абсолютно неотменим елемент на личността вж. 

епископ Михаил (Грибановский). Лекции по введению в круг богословских наук. Киев, 2003, с. 147. 
5 1 Петр. 2:15-16. 
6 Вж. йеромонах Рафаил (Нойка). Словото Божие – културата на Духа. – http://dveri.bg/xyx93  
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членове на Църквата, "понеже (Господ – б. а.) не желае да погинат някои, а всички да се 
обърнат към покаяние."1 

Целта на настоящия доклад бе да очертае действието на две нормативни системи, които 
са намерили място не само в текстовете на Новия завет, а и в съвременния свят. Първата от 
тях е системата на юридическото право, основана на справедливостта и върховенството на 
закона, която обаче много лесно може да стане жертва на политическа, икономическа, иде-
ологическа, нравствена или някаква друга целесъобразност, като класически пример в това 
отношение е процесът срещу Иисус Христос, а в крайна сметка и делото срещу ап. Павел. 
Втората е правото на църквата, в което обитава не светската справедливост, а Светият дух, 
Божията Правда, основана на Божия закон на Любовта и на човешкото съпричастие към 
тази Божия любов, където всеки юридически легализъм или чисто институционалното 
схващане за църквата2 е абсолютно неуместен и даже вреден. Защото тук не може да става 
дума просто за стриктното изпълнение на определени "външни" правила за поведение били 
те нравствени или юридически, а за живот в Истината3 и за такава любов, без която не мо-
жем: "Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, 
що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам 
пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, – 
щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на 
изгаряне, – щом любов нямам, нищо ме не ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с 
благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не 
дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всич-
ко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не 
отпада... А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта."4 

 
 
 

                                                           
1 2 Петр. 3:9. 
2 Вж. Папатанасиу, А. Ключови теми и фигури в гръцката богословска мисъл. – 

http://dveri.bg/xy9dq  
3 Срвн. Иоан. 14:6 – "Аз съм пътят и истината и животът;никой не дохожда при Отца, освен чрез 

Мене." 
4 1 Кор. 13:1-8, 13. 
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА СТЕФАН БОБЧЕВ ЗА ИСТОРИЯТА НА ПРАВОТО 

 
доц. д-р Костадин Паев,  

Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", 
е-mail: kostapaev@abv.bg 

Резюме: Настоящата публикация разглежда теоретичните възгледи на Ст. С. Бобчев 

за историята на правото – една не толкова атрактивна проблематика на изследователи-

те в тази област. В нея са представени общите виждания на Ст. С. Бобчев за правната 

история, оценките му за ролята и значението на българското обичайно право, връзката 

между българското и славянското право, идеите му за прагматичната насоченост на изс-

ледванията върху историята на българското право, методологическата му концепция за 

правно-историческите проучвания, чуждите влияния в развитието на българското право. 

Подчертана е актуалността на много от неговите теоретични постановки. 
 

Ключови думи: правна история, обичайно право, правно-исторически проучвания, ис-

тория на българското право, история на славянското право, прагматизъм 

 

Summary: This publication discusses the theoretical views of S. S. Bobchev on the legal 

history – a not so attractive issue for researchers in this field. It presents the general views of the 

S. S. Bobchev on the legal history, its evaluations of the role and importance of the Bulgarian 

customary law, the relationships between the Bulgarian and Slavic law, his ideas about the 

pragmatic focus of research on the history of Bulgarian law, some methodological concepts about 

the legal and historical studies, and foreign influences on the development of the Bulgarian law. 

Finally, the paper highlights the relevance of many of S. S. Bobchev’s theoretical formulations. 
 

Key words: legal history, customary law, legal and historical research, history of Bulgarian 

law, history of the Slavic law, pragmatism 

 

 

Повече от 120 години правната история заема важно място в юридическото образование 

у нас.
1
 Няколко поколения изследователи дадоха своя сериозен научен принос в тази об-

ласт. Малцина обаче са онези, които отделят специално място на теоретичните проблеми на 

историята на правото, излизат от рамките на позитивното познание и философски осмислят 

българската правна история.
2
 Един от тях е именно Ст. С. Бобчев. 

                                                           
1 Началото на правната история в българското юридическо образование се свързва със създаването на 

Юридическия факултет във Висшето училище в София (дн. СУ "Св. Климент Охридски") през 1892 г., 

когато в учебния план на специалността е включена дисциплината история на обичайното право, че-

тена в продължение на две години от д-р Иван Балджиев (вж. повече: Паев, К. Историята на българс-

ката държава и право и юридическото образование в България. – В: Управление и образование, Бургас 

2009, т. 5, кн. 3, с. 202-214 и цит. там лит.).  
2 Може би единствен друг от изследователите проф. Владислав Алексиев прави частичен опит за теоре-

тично осмисляне на историята на българското право. За съжаление неговото изследване не се базира на 

сериозни научни методи, идеализира правното развитие на българското общество през средновековната 

епоха, а като цяло то отразява идеите на немската историческа школа на българска почва (Вж. Алексиев, 

Вл. Някои основни въпроси из областта на българската правна история. С., 1941). 
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Получил образованието си в Москва, още като студент Бобчев търпи силното влияние на 

големия руски учен Максим Максимович Ковалевски.
1
 Това безспорно води до формиране-

то на Бобчев не само като юрист и изследовател на историята на правото, но и като историк 

и общественик.
2
 От друга страна, Ст. Бобчев видимо е увлечен от идеите на немската исто-

рическа школа в правото. Въпреки отправените критики към нейните най-видни представи-

тели – Фридрих Карл фон Савини и Георг Фридрих Пухта,
3
 възгледите на Бобчев за оби-

чайното право се изграждат под силното въздействие на тази школа.
4
 

Ранните изяви на идеите на Бобчев за историята на правото са свързани с началото на 

проучванията му в областта на обичайното право. На този етап разбиранията му за правната 

история са все още неоформени като цяло, но той изразява становища, които и днес звучат 

актуално. Така например Бобчев счита, че възстановяването на историята на българското 

право може да се осъществи чрез изучаването на обичайното право поради липсата на дос-

татъчно документи.
5
 Една такава методологическа концепция, макар и не достатъчно при-

емлива за съвременната правно-историческа наука, заслужава най-малко поне да бъде дис-

кутирана. Наистина събираните от Бобчев, както и от неговите предшественици материали,
6
 

са от времето на Възраждането и ранния следосвобожденски период. Въпреки консерватиз-

ма на обичайно-правните норми, то с толкова късен емпиричен материал, трудно могат да 

се възстановят в цялостност правните норми от времето на средновековната епоха. Освен 

това партикуларизмът, характерен за нашето обичайно право, не би позволил да се изгради 

една цялостна и завършена картина на правния живот в българската средновековна държа-

ва. Факт е, че днес историята на средновековното българско право се изгражда главно на 

базата на документални източници – византийски и български.
7
 Бобчев отстоява тезата, че 

византийското право трудно прониква в българското обичайното право и остава само като 

писано право. По-същественото обаче е, че според него обичайното право доминира в сред-

новековното българско общество и се прилага дори от официалните институции.
8
 Бобчев 

смята твърденията, че Еклогата, Земеделския закон, ЗСЛ и други паметници на писаното 

                                                           
1 Освен в историята на правото Ковалевски има големи приноси в областта на социологията и 

икономическата история. Най-пълна и подробна библиография на творчеството на М. М. Ковалевски, 

както и на обществената му дейност може да се намери в кандидатската дисертация на Светлана 

Алексеевна Зоц на тема "Обществено-политическа дейност и държавно-политически възгледи на М. 

М. Ковалевски", защитена през 2007 г. в държавния университет, гр. Орел. 
2 За жизнения път, творчеството и обществената деятелност на С. С. Бобчев вж. дисертационния 

труд на П. Първанов, защитен в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 2012 г., на тема: "Стефан Савов Бобчев – 

жизнен и творчески път". Въпреки наличието на някои слабости, които съм отразил в становището си 

при предварителното обсъждане на дисертацията, изследването има своите приноси и се явява ценен 

библиографски и фактологически източник. 
3 Вж. Бобчев, Ст. С. История българското право. Бургас, 1993, с. 80-85. 
4 Вж. Пак там, с. 73-75. 
5 Бобчев, Ст. С. Българско обичайно наказателно право. – В: Сборник за народни умотворения и 

народопис. С., 1927, кн. XXXVII, с. 9. 
6 Такава дейност осъществяват по-рано Георги Раковски, Петко Р. Славейков, Валтазар Богишич, 

Стефан Захариев, Петър Оджаков, Димитър Маринов и др. 
7 Става дума за Византийската и Славянската еклога, византийския Земеделски закон, Закона за 

съдене на людете (ЗСЛ), владетелски грамоти, международни договори и др. 
8 "Правните нужди на старовремска България – пише Бобчев – са били удовлетворявани чрез произве-

денията на правното творчество на българския народ; чрез неговия обичаен кодекс. Той е служил като ръ-

ководство на народните съдии; към него са прибягвали в случай на нужда и "коронованите" съдии на Пър-

вата и Втората българска държава, а понякога сигурно и църквата" (вж. Бобчев, Ст. С. Римско и византийс-

ко право в Старовремска България. – Юридически преглед, 1925, год. ХХVІ, кн. Х, с. 411). 
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право, използвани широко в средновековна България, са абсурдни и дори смешни.
1
 Оби-

чайното право било единственият кодекс, по който се ръководели българите в старо време.
2
 

Това становище не кореспондира с позициите на съвременната правно-историческа наука, 

според която обичайното и официалното писано право наистина съществуват паралелно 

през Средновековието, но първото се прилага главно в провинцията и на битово равнище, 

докато второто – в по-големите градски центрове и за правни спорове от по-висок ранг.
3
 

Мнение, различно от това на Ст. Бобчев, изразява друг негов съвременник – известният 

български историк Петър Мутафчиев. Мутафчиев смята, че византийското влияние в сред-

новековна България е тотално и определя нейното цялостно развитие.
4
 Същото мнение Му-

тафчиев поддържа и по отношение на средновековното българско право. По този повод той 

пише: "… никой от владетелите на християнска България не почувства нужда да кодифици-

ра нейното обичайно право. Преводите на византийските юридически сборници трябваше 

да запълнят и тая празнота."
5
 Всъщност всички изразени становища имат своите основания 

и аргументи, но нито едно от тях не може да бъде прието като категорично главно поради 

липсата на достатъчно извори.
6
 

Много по-значими са вижданията на Бобчев за прагматичната насоченост на изследва-

нията на българското обичайно право. Бобчев счита въпросът за изучаването на обичайното 

право не само като академичен проблем, но и като задача, произтичаща от практическите 

нужди на обществото.
7
 В това отношение той вижда две основни насоки за приложение на 

правно-историческите проучвания: първо, те могат да подпомагат правоприлагането в бъл-

гарското общество и второ, да служат като източник на идеи и дори на конкретни правни 

норми в законодателната дейност в страната.
8
 Самият Бобчев достатъчно категорично под-

                                                           
1 Вж. Бобчев, Ст. С. Борбата на българското народно право против византийското влияние. – 

Юридическа мисъл, 1934, год. ХV, кн. 8, с. 509. 
2 Пак там, с. 503. 
3 Срв. напр. Токушев, Д. История на българската средновековна държава и право. С., 2009, с. 124. 
4 Вж. Мутафчиев, П. Към философията на българската история. Византизмът в средновековна 

България. – В: Изток и Запад в европейското средновековие. С., 1999, с. 163.  
5 Срв. Пак там, с. 168. 
6 Въпросът за мащабите на приложение на обичайното и писаното право през средновековната 

епоха у нас заслужава специално внимание. На първо място е необходимо да се изяснят някои предва-

рителни въпроси за същността и характера на обичайното право изобщо. Така проф. М. Андреев под 

влияние на съветската правно-историческа школа твърди, че обичайното право на българите в средно-

вековна България включва само тези норми, които са "санкционирани от държавата" (вж. Андреев, М. 

Българско обичайно право. Кюстендил, 2001, с. 23). Западноевропейската школа пък поддържа обрат-

ното становище – че обичайното право обхваща онези правни норми, които не са санкционирани от 

държавата, останалите, т.е. утвърдените от властта норми са всъщност вече част от официалното пра-

во (вж. Дончев, К. Теоретични аспекти на проблема за обичайното право. – Правна мисъл, 1997, год. 

ХХХІІІ, кн. 1, с. 42, където авторът представя позициите на редица руски (съветски) и френскоезични 

автори). Общо взето, въпреки наличието на преводи и рецепция на византийски правни паметници, 

както и на български правни източници – напр. ЗСЛ, нямаме никакви преки сведения доколко, в какви 

граници и кога те са били прилагани. Изключение прави периода на византийското владичество и то 

за отделни региони – по-точно Югозападните български земи, за които откриваме немалко сведения 

за прилагането на официалното византийско право в запазеното документално наследство на охридс-

ките архиепископи Теофилакт и Димитър Хоматиан. 
7 Вж. Бобчев, Ст. С. Разработване на обичайното право в Русия. – Юридически преглед, 1899, год. 

VІІ, кн. ІХ, с. 709. 
8 По този повод Бобчев пише: "И действително, за да бъде едно законодателство основателно, ра-

ционално, то трябва да се обляга на народните мировъзрения, убеждения и обичаи. В противен слу-

чай, т.е., когато един закон е противен на народните обреди и обичаи, той не може да бъде приложен, 

както се изисква, защото народната воля всякога намира средства да избегне активно или пасивно тоя 
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крепя с действията си тази теза. Една от целите, които авторът си поставя с изследването 

върху българската челядна задруга, е да подпомогне българските юристи за решаването на 

спорове в задругата.
1
 В личния фонд на Бобчев се намира ръкопис, озаглавен "Българско 

обичайно право". Писан е през 1921 г. и представлява опит за създаването на специален 

Закон за челядната задруга.
2
 

Воден от тези свои възгледи, Бобчев има като образец на подражание примера на сръбс-

кия учен Валтазар Богишич. Освен като изтъкнат изследовател на историята на славянското 

право, Богишич изработва гражданския кодекс на Черна гора, който Бобчев окачествява 

като успешна комбинация между сръбското обичайно право и римското частно право. Спо-

ред него в конкретния случай се съчетават народната правна култура и модерното законода-

телство – пример, който трябва да следва и българската законодателна практика.
3
  

В това отношение Бобчев е напълно прав. Същата 1910 г. в първото издание на неговата 

"История на старобългарското право"
4
 той пише: Ние доста прибързано се впуснахме в пре-

води на чужди кодекси и закони без никаква научна проверка и критика; в това доста пре-

калихме и България има нужда от нови, критически насоки в домашното ни право, които да 

положат първите национални основи в цялото ни законодателство. За тази цел историята на 

българското право може да послужи, като обърне внимание преди всичко върху потребнос-

тите на българския народ при бъдещите реформи на законодателството.
5
 Показателен в това 

отношение е случаят със Закона за наследството от 1890 г.
6
 Влизайки в противоречие с бъл-

гарските национални традиции, той среща съпротива от страна на населението, поради кое-

то се налага скоро да бъде изменян през 1896 и 1906 г.
7
 

Славянофилството, в общия смисъл на това понятие, е другата голяма идея, залегнала 

във възгледите на Бобчев за историята на българското право. Нейните корени се крият най-

вероятно в два източника: влиянието на руската среда при учението му в Москва и общата 

му историческа концепция за произхода на българския народ. В своите исторически изслед-

вания Бобчев отрича тезата за тюркския и монголския произход на българите, фаворизи-

райки славянския елемент в българската правна история и в старобългарската култура като 

цяло.
8
 Идеята му за общославянско единство е отразена не само във възхищението му към 

Валтазар Богишич
9
, но и в други публикации, посветени на известни изследователи на сла-

вянското право. Такива са биографичните материали, посветени на руските учени Фьодор 

                                                                                                                                                               
закон" (вж. Бобчев, Ст. С. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи. – Наука, 

1883, год. ІІ, кн. ХІ и ХІІ, с. 1020-1021). 
1 Вж. Бобчев, Ст. С. Българската челядна задруга в сегашно и минало време. – Сборник за народни 

умотворения, наука и книжнина, кн. ХХІІ и ХХІІІ. ІІ. Дял за държавни науки. С., 1906-1907, с. 4. 
2 Вж. Първанов, П. Стефан Савов Бобчев – жизнен и творчески път (докторска дисертация). Благо-

евград, 2012, с. 354. 
3 Срв. Бобчев, Ст. С. Памятник Д-р В. Богишичу. – Юридически преглед, 1910, год. ХVІІІ, кн. ІІІ, с. 141-

144. 
4 Вж. Бобчев, Ст. С. История на старобългарското право (лекции и изследвания). С., 1910. В по-

нататъшните цитирания използваме по-новото издание от 1993 г. 
5 Бобчев, Ст. С. История на българското право ..., с. 14. 
6 Срв. ДВ, 1890, бр. 20. 
7 Основният мотив срещу закона е нежеланието на наследниците от мъжки пол да наследяват по 

равно с тези от женски пол. 
8 Първанов, П. Цит. съч., с. 197. Вж. още: Бобчев, Ст. С. Българо-турски успоредици в юридичес-

ките ни пословици и значението им за народното право. – Научен преглед, 1931, год. ІІІ, кн. ІІ, с. 122.  
9 Освен посочената по-горе публикация Бобчев отпечатва по-рано и друга: вж. Бобчев, Ст. С. Д-р Вал-

тазар Богишич. – Юридически преглед, 1908, год. ХVІ, кн. V, с. 257-263. 
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Зигел и Максим Ковалевски, полякът Освалд Балцер и чехът Карел Кадлец.
1
 Изобщо във 

възгледите на Бобчев за правната история е залегнала идеята, че българската правна исто-

рия е част от славянската.
2
 В това отношение той се придържа към научната постановка на 

Ф. Палацки, че нито един славянски народ не може да познае духа на домашните закони и 

право, докато не разбере напълно правото на другите славяни.
3
 Бобчев следи редовно тру-

довете по история на славянското право и изготвя библиография.
4
 

Ст. С. Бобчев има и собствена методологическа концепция за историята на правото. В ран-

ните си трудове, определяйки предметът и задачите на историята на българското право, Бобчев 

не дава свое оригинално определение, а се придържа към определенията на руските автори 

Т. И. Леонтович, Н. П. Загоскин и Д. Я. Самоквасов. Съдържанието на тази научна дисцип-

лина Бобчев представя като симбиоза между две отделни науки – история и право. Същев-

ременно той търси съвкупността от фактори, оказали влияние върху историческото разви-

тие на правото – социални, икономически, политически и пр.
5
 

По-оригинални мнения Бобчев изказва при разглеждането на националното българско 

право. Тук той се опитва да намери компромисно становище между немската историческа 

школа и космополитичното направление в правната история.
6
 

Притежавайки богата историческа култура, Бобчев прилага активно историческия под-

ход и сравнителния исторически метод в изследванията си, но счита, че българската правна 

история не е просто част от националната ни история, а въпреки голямата близост между 

тях, историята на правото е самостоятелна област на знанието.
7
 Изобщо в изследователската 

си работа Бобчев използва много исторически извори, с които аргументира тезите си. 

В конкретната си работа със студентите Бобчев полага усилия да създаде собствена изследо-

вателска школа в правната история. За целта той подбира талантливи студенти, които обучава 

допълнително или им помага да специализират в чужбина.
8
 Бобчев създава мрежа от сътрудни-

ци, които му доставят необходимата информация или му помагат при писането.
9
 

Относно хронологическите граници на историята на българското право Бобчев смята, че 

тя трябва да стига до съвременността. Тази своя теза той подкрепя с два свои труда. Първи-

ят е посветен на Източна Румелия, който Бобчев представя като изследване на новобългарс-

кото право.
10

 И тук той не изневерява на своя прагматичен подход: Бобчев оценява високо 

Органическият устав на областта и в някои отношения го счита дори за по-съвършен от 

Търновската конституция, като препоръчва текстовете му да бъдат използвани при едно 

                                                           
1 Вж. Бобчев, Ст. С. Научно-преподавателския юбилей на Ф. Ф. Зигел. – Юридически преглед, 

1910, год. ХVІІІ, кн. ІХ, с. 619-622; Бобчев, Ст. С. Максим М. Ковалевски. – Сп. на БАН, 1919, с. 1-52; 

Бобчев, Ст. С. Д-р Карел Кадлец. – Летопис на БАН, кн. ХІІ, 1928/1929, с. 159-170; Бобчев, Ст. С. Ос-

валд Балцер. – Летопис на БАН, кн. ХVІ, 1932/1933. С., 1935, с. 49-55. 
2 Първанов, П. Цит. съч., с. 333. 
3 Срв. Бобчев, Ст. С. История на българското право ..., с. 15. 
4 Вж. Бобчев, Ст. С. Нови трудове по славянската правна история. – Сп. на БАН, 1926, с. 93-139. 
5 Срв. Бобчев, Ст. С. История на българското право ...., с. 6-10. 
6 От една страна, Бобчев приема твърденията на представителите на историческата школа за изключи-

телно националния произход на правото, но от друга – счита, че правото се развива под влиянието на раз-

лични други фактори – климат, поминък, морал, религия, политика и др. (вж. пак там, с. 10-11). 
7 В този смисъл не приемам изразената от П. Първанов позиция, че историята на правото според 

Бобчев е част от историческата наука – теза изградена върху погрешната интерпретация на изказаното 

от Бобчев мнение, че "това, което е вярно за историята въобще, то е приложимо и за историята на 

правото" (вж. Първанов, П. Цит. съч., с. 336). 
8 Срв. Първанов, П. Цит. съч., с. 155. 
9 Вж. Пак там, с. 173. 
10 Вж. Бобчев, Ст. С. Източна Румелия. Исторически поглед, устройство, законодателство и право-

съдие (Приноси към историята на българската право). С., 1992. 
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бъдещо реформиране на конституцията на Княжеството.
1
 Някои оценки на Бобчев за уст-

ройството и управлението на Източна Румелия обаче са неприемливи.
2
 Другият труд на 

Бобчев е всъщност неиздаден ръкопис от 1924 г., съхраняван в неговите архиви, който носи 

заглавието "История на българското право: публично и частно". Тук авторът отново стига 

до съвременността при разглеждането на българската правна история.
3
 

В изследванията си Ст. С. Бобчев не пренебрегва и темата за чуждите влияния в истори-

ческото развитие на българското право. Бобчев смята, че римското и византийското право 

не са получили масово разпространение сред българския народ
4
, а той е ползвал преди 

всичко своето обичайно право. "Византийското влияние – пише Бобчев – не е могло да за-

сегне дълбоките гънки на народното правосъзнание", а влиянието му у нас е много по-

слабо, отколкото в Сърбия и Русия.
5
 В славянската терминология в областта на правото той 

не открива никакво римско или византийско влияние.
6
 От времето на османското владичес-

тво пък възникват паралелни по съдържание юридически пословици. В това отношение 

Бобчев смята, че те не са български превод на оригинални турски пословици, а по-скоро са 

превод на български юридически пословици на турски език, породен от стремежа на бълга-

рите да легитимират своето обичайно право пред турските власти.
7
 

Изследователската дейност на Ст. С. Бобчев в областта на правната история не е лишена 

и от някои слабости. В много случаи той цитира източниците твърде непълно и неточно, с 

което нарушава академичните стандарти на научното изследване. 

 

*** 

Ст. С. Бобчев оставя дълбока диря в историята на българското право. Изследванията му 

обхващат широк кръг научни теми и проблеми, а творчеството му е огромно по обем. Боб-

чев извършва неоценима работа по събирането и проучването на българското обичайно 

право, което е истински научен и родолюбив подвиг. Много от направените от него изводи 

и заключения звучат твърде актуално и сега, във време, когато ние бързо и безапелационно 

приемаме законодателството на ЕС у нас, без да отчитаме спецификата на българското 

правно съзнание. Може би една от причините за проблемите на българската правна система 

днес се корени именно в липсата на синхрон между правосъзнанието на българина, форми-

рано в продължение на векове от неговото обичайно право и съвременното законодателст-

во. Българската наука трябва да обърне по-голяма внимание върху изучаването на българс-

кото обичайно право и то трябва да се въведе като задължителна дисциплина във всички 

юридически факултети на страната. 

                                                           
1 Срв. Първанов, П. Цит. съч., с. 216. 
2 Така например Бобчев определя държавното устройство на областта като конституционна пар-

ламентарна монархия, а на генерал-губернатора предписва понякога функциите на държавен глава. 

Сравнението на Постоянния комитет със сената на о-в Корфу също не е удачно, което прочее малко 

след това авторът сам косвено признава, отчитайки разликата между двете институции (срв. Бобчев, 

Ст. С. Източна Румелия ..., с. 99, 103). Твърдения на Бобчев за конституционно-парламентарния ха-

рактер на източнорумелийското управление не съвпадат с критериите на съвременното конституци-

онно право по този въпрос (срв. Танчев, Ев. и М. Белов. Сравнително конституционно право. С., 2009, 

с. 309-314). Неприемливи са също аналогиите на областния управител с държавен глава предвид меж-

дународния статут на областта. 
3 Вж. Първанов, П. Цит. съч., с. 337. 
4 Бобчев дори отрича, че ЗСЛ е оригинален български правен паметник (вж. Бобчев, Ст. С. Римско 

и византийско право в Старовремска България. – Юридически преглед, 1925, год. ХХVІ, кн. Х, с. 410). 
5 Срв. Бобчев, Ст. С. Борбата на българското народно право против ..., с. 503. 

6 Вж. Пак там, с. 510. 
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Резюме: Докладът проследява основните аспекти от развитието на международноправ-

ните способи за защита на мира след края на Първата световна война до сегашното състоя-

ние на проблема. В рамките на ограничения обем е направен опит за съпоставка между право-

мощията на Обществото на народите и Организацията на обединените нации.  

 

Ключови думи: война, гаранции, държави, защита, мир, общочовешки ценности, суве-

ренитет 

 

Summary: The report follows the main aspects of the development of international legal 

remedies for the protection of peace from the end of the First World War until now and the present 

state of the problem. Within the limited volume has been attempted comparison between the 

competences and authorities of the League of Nations and the United Nations.   

 

Key words: War, Garanties, States, Protection, Peace, Universal Values, Sovereignty 

 

Проблемът за защитата на мира и намирането на международноправни способи за из-
бягване на войната на практика не е преставал да бъде в центъра на политическата филосо-
фия и международното право. Погледнат през призмата на неговото историческо развитие, 
в него се очертават поне два акцента, които се проявяват самостоятелно или комбинирани в 
различни съотношения. Първият акцент е свързан с избягването на войната като средство за 
решаване на споровете между суверенни държави; вторият акцент е свързан с допустимост-
та на военни способи (различни от класическата война) в името на защитата на общочовеш-
ките ценности. 

До Парижката конференция (18 януари – 28 юни 1919 г.) и създаването на Обществото 
на народите действащото международно право признава допустимостта на войната, т.е. на 
правото на всяка заинтересована страна да прибягва до военни средства за защита на своите 
интереси. Първата световна война променя радикално развитието на правото на прибягване 
до война. Идеята, че започването на агресивна война е от морална гледна точка междуна-
родно престъпление се приема и използва от държавите победителки като морално основа-
ние да се претендират репарации от Германия и нейните съюзници1. С декларация от 4 ок-
томври 1918 г. френското правителство предупреждава, че нарушенията на правилата на 
хуманността и на международните споразумения са основание за търсене на отговорност от 
страна на виновните лица. На 23 февруари 1919 г. е създадена специална комисия за проуч-
ване на въпроса за наказателната отговорност на виновните за избухването на войната, коя-
то предлага създаването на Международен съд за разследване на престъпленията. Тя дости-

                                                           
1 Paenson, I. Manual of the terminology of the law of armed conflicts and of international humanitarian 

organizations. Bruyant, Brussels, 1989, рр. 16-20; Генов, Г. П. Една тъжна десетгодишнина. С., 1929, с. 11. 
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га до заключението, че "една агресивна война не трябва да се счита по необходимост за акт, 
директно противоречащ на позитивното право", но приема, че е "желателно за в бъдеще да 
се предвиждат наказателни санкции за такива сериозни нарушения на елементарните прин-
ципи на международното право". След обявяването му за пряко отговорен за войната гер-
манският император Вилхелм II избягва процеса, като намира убежище в Холандия. Холан-
дското правителството отхвърля искането на Съюзниците да го екстрадира; то се позовава 
на принципа за nullum crimen sine lege, тъй като до този момент нито една международна 
конвенция не третира нарушаването на законите и обичаите за водене на война като между-
народно престъпление1.  

С приемането на Устава на ОН, който става неразделна част от мирните договори, Па-
рижката конференция прави важна крачка напред в тази насока. На конференцията натежа-
ва проектът на американския президент У. Уилсън, създаден през периода януари – септем-
ври 1918 г., на базата на т.нар. "14 точки" (представени пред Конгреса на 8 януари 1918 г.) и 
техните допълнения от февруари – септември 1918 г. – общо 23 твърдения, изработени от 
него независимо от Англия и Франция. Според Уилсън с ОН моралната сила ще бъде подк-
репена от военна сила и сигурността ще стане обща отговорност, стига държавите, поддър-
жащи доктрината на ненападение, да се обединят. Опорните точки на новата система за ко-
лективна сигурност са: поставянето на нападателната война извън закона, създаване на коа-
лиция от всички неагресивни държави, наказание за страните агресорки2

. 

Пактът на ОН създава амбициозна дипломатическа система, търсеща баланса между 
универсалното схващане за мира, заплахата от прилагане на сила като гаранция за спазване-
то му, многостранната и прозрачна дипломация. Той придобива относително завършен вид 
през февруари, но се утвърждава на 28 април 1919 г. и влиза в сила заедно с Версайския 
договор на 10 януари 1920 г. Оттогава става неделима първа част от цялостния текст на 
всички международни договори, сключени след Първата световна война. Критиката срещу 
него продължава след влизането му в сила3.  

Уставът на ОН е опит за замяна на довоенната доктрина за равновесието с доктрината за 
колективна сигурност. Той прокламира като основна цел на организацията необходимостта 
"да се приемат някои задължения да не се прибягва до война". Чл. 1 налага ограничения 
относно войската и въоръженията на държавите членки. Тяхното основно задължение е да 
спазват териториалното статукво, установено с мирните договори и да се считат за лично 
засегнати, ако друг член от организацията бъде въвлечен във война. Чл. 8 – 19 определят 
мерките за запазването му, за ограничаване на въоръженията и избягване на конфликти, 
като се използват мирни процедури при уреждането на границите. С чл. 10 членовете на 
организацията се ангажират да респектират и да поддържат териториалния интегритет и 
независимостта на всички. С разпоредбите на чл. 11 всяка война се приема за проблем, за-
сягащ всички държави. Чл. 12-15 предвиждат споровете между държавите да бъдат предос-
тавени за арбитраж, а в случай, че арбитражът се провали "не трябва да започват война пре-
ди изтичането на един срок от три месеца след решението на арбитрите или доклада на съ-
вета"4. Съгласно чл. 16 всяка война, която започва в разрез с установените от ОН процеду-
ри, се счита за война срещу всички членове на организацията, а държавите се задължават да 
предоставят на разположение на Съвета на ОН свои войскови части, с чиято помощ да се 

                                                           
1 Михайлов, Д. Международно наказателно право. С., Сиела, 2003, с. 31-32; Paenson, I. Op. cit., р. 16-18. 
2 Най, Дж. Международните конфликти – теория и история. С., Прагма, 1998, с. 103-104. Джонсън, 

П. Съвременността. Светът от 20-те до 90-те години. С., 1991, с. 36. 
3 Дюфур, Ж.-Л., М. Вайс. Войната през ХХ век. С., М. Дринов, 1999, с. 244. 
4 Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България, т. ІІ. Ньойски договор, чл. 1-147. 

(С обяснителни бележки от д-р Б. Кесяков и Дим. Николов). С., 1926, с. 33-35. 
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осъществи принуда спрямо непокорни държави. Организацията притежава правомощието да 
повери на една страна грижата да следи за спазването на международния ред дори с помощта на 
оръжие. Същевременно не е предвидена международна сила за поддържане на мира. 

Със създаването на Устава на ОН е отбелязан напредък в следните направления: за-
дължението да се използват мирни процедури при уреждането на границите, признаване-
то на юридическото разграничение между допустими и недопустими войни, като послед-
ните представляват нарушение на задължението за уреждане на споровете по мирен начин 
(чл. 12, 13, 15); формулирането на принципа, че една война между две държави засяга меж-
дународната общност, представена от цялото ОН (чл. 11); задължението да се поддържа 
териториалният интегритет и политическата независимост на всички членове на организа-
цията срещу всякаква външна агресия (чл. 10)1. 

Уставът ограничава правото да се прибягва към война, но не го премахва напълно. Ня-
кои неясноти в него правят трудноприложими мерките за колективна сигурност и допусти-
мо прибягването до война някои обстоятелства. Една от най-сериозните неточности е може 
би използването на термина "война". С текста, че съществуването на състояние на война 
зависи от намерението на държавите, се създават условия те да заобиколят всички ограни-
чения, наложени от устава, въздържайки се просто да наричат "война" въоръжените конф-
ликти. Типични примери в това отношение са японските агресии срещу Китай: през 1931-
1933 г., известна с името "Манджурски конфликт" и през 1937-1941 г., известна като "Ки-
тайския инцидент". По различни причини нито Япония, нито Китай допускат това да се 
квалифицира като "състояние на война" и това им позволява да поддържат дипломатичес-
ките си отношения до декември 1941 г., когато Китай обявява война на Япония2. 

С изискването всички държави да са съгласни с прибягването до война всъщност всяка 
държава получава право на вето. В страха си от възраждане на френския милитаризъм, Ве-
ликобритания и САЩ се противопоставят на предвидената от Л. Буржоа международна ар-
мия, която да санкционира нарушенията. Военните санкции са "препоръчани" от единоду-
шен вот на Съвета; предвиждат се и други задължителни санкции, но ако агресорът е посо-
чен единодушно. Многобройните нерешени проблеми, които силите прехвърлят на новата 
организация, не са обезпечени с необходимите средства за разрешаване. В някои конкретни 
случаи Уставът не забранява директно прибягването до война: ако докладът на Съвета или 
на Асамблеята според случая не е гласуван от предписания брой гласове (чл. 15); ако ар-
битражната или съдебната сентенция не са приложени (чл. 13); ако двете страни на спора 
откажат да приемат решението, предложено от Съвета; ако страните не са членове на ОН и 
отказват да се подчинят на правилата за уреждане на конфликти, задължителни за членове-
те на ОН (чл. 17). Договореността да се спазва чл. 16 се възпрепятства от положението, че 
всяка държава трябва да реши сама какви санкции да налага, защото държавите не са обвър-
зани с никаква по-висша инстанция3. 

През двайсетте години се предприемат поредица от инициативи, за да се попълнят праз-
нотите на устава. Такива са например Проектът за договор за взаимна помощ от 1923 г. и 
Женевският протокол за мирно уреждане на международните спорове (1924 г.). Никой от 
тези актове обаче не влиза в сила, защото не са ратифицирани от необходимия брой държа-
ви. В това отношение заслужават да се споменат и две резолюции на Генералната асамблея 
на ОН с несъмнен морален ефект: първата, приета през 1925 г., декларира като престъпна 
агресивната война; втората, приета през 1927 г., забранява всички агресивни войни. Отдел-
ни държави сключват различни и многобройни договори, съчетаващи правните процедури и 

                                                           
1 Paenson, I. Op. cit., р. 22. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem., р. 24;  Дюфур, Ж.-Л., М. Вайс. Цит. съч., с. 244; Най, Дж. Цит. съч., с. 104. 
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споразуменията, от които най-известните са спогодбите от Локарно (1925 г.). За да се коди-
фицира мрежата от такива договори ОН подготвя Генерален акт за мирно уреждане на меж-
дународните спорове и арбитраж, който е подписан на 26.09.1928 г. Няколко седмици преди 
това, на 27.08.1928 г., е подписан пакта Бриан-Келог. Подписалите държави осъждат тър-
жествено прибягването до война и категорично се отказват от войната като инструмент за 
национална политика в отношенията помежду си. Така войната – освен в случаите, когато е 
предприета като легитимна отбрана или под егидата на ОН – е обявена за недопустима. 

Пактът Бриан-Келог не предвижда възможност за денонсиране. По мнение на Междуна-
родния военен трибунал след Втората световна война той е все още в сила. През 1949 г. Ге-
нералната асамблея на обединените нации приема Резолюция 268, която много леко проме-
ня текста му. Ревизираният пакт влиза в сила през 1950 г., но само 4 държави се присъеди-
няват. Останалите, подписали оригиналния пакт, остават обвързани с него1. 

До Втората световна война механизмите за защита на мира под егидата на ОН имат за 
цел да защитят териториалното статукво, установено от Версайската система, т.е. те са 
предназначени да гарантират преди всичко териториалния интегритет на суверенните дър-
жави във вида, установен с мирните договори. Холокостът прокарва път за ограничаването 
на правата на суверенната държава в името на общочовешки ценности. Многобройните 
примери за явни нарушения на принципите на суверенитета в изначалния му смисъл след 
създаването на ООН имат за основание противопоставянето на агресията, отблъскването на 
враждебен акт и възстановяването на мира и сигурността в региони, жертви на чуждестран-
но нашествие. Тези основания са вписани в Устава на ООН. В последните години на ХХ в. 
престъпленията против човечеството, геноцид, етнически прочиствания, производство и 
складиране на оръжия за масово унищожаване още по-остро поставят на везните, от една 
страна – зачитането на суверенитета, а от друга – нарушаването му, но в името на общото 
благо, т.е. на утвърдени общочовешки ценности, върху които е постигнат консенсус на све-
товно равнище. Въпреки принципа за ненамесата във вътрешните работи на една суверенна 
държава, хуманитарните съображения диктуват на международната общност нарушаване на 
суверенитета на държавата агресор и възстановяване на нарушените колективни права на 
човека. С оглед на контрола за опазването на мира в международното право се прилагат 
"превантивни действия за запазване на мира", действия за поддържане, за изграждане на 
мира и за налагане на мир в рамките на "латентни спорове"2. 

В следвоенния период стремежът към поддържане на мира и сигурността намира израз в 
три системи за сигурност: системата на могъществото, системата на правото и системата на 
ценностите. Системата на могъществото възприема приспособени философските схващания 
на Хобс и Макиавели, залага на реализма, който негласно си дава сметка за мощта на дру-
гия и следователно зачита неговия суверенитет. Принципът се отнася и до случаите, когато 
една могъща държава счита за свое право да нарушава суверенитета, за да накаже агресора. 
Системата на правото има за основа Хартата на ООН, където принципът за ненакърнимост-
та на суверенитета заема основно място, въпреки че към този принцип понякога се подхож-
да диференцирано. Третата система, системата на ценностите, има за цел опазването на изк-
лючително важни цивилизационни и духовни ценности на цялото човечество. Така в името 
на опазването на демокрацията и правата на човека се предприемат хуманитарни интервен-
ции, които всъщност нарушават суверенитета3. Фактически в името на защитата на "общото 

                                                           
1 Paenson, I. Op. cit., р. 24-26. 
2 Миланов, М. Глобализация и суверенитет. Международни отношения, 2003, т. 32, 3, с. 89; Бело-

ва-Ганева, Г. Конфликтите – международноправни аспекти. С., Сиела, 2007, с. 76. 
3 Миланов, М. Цит. съч., с. 90-91; Maspetiol, R. L’Etat devant la personne et la societe. Sirey, Paris, 

1946. 
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благо" на наднационално равнище международното право признава някои случаи, в които е 
оправдана и задължителна хуманитарната интервенция: 1) посегателство срещу основни 
права; 2) агресия срещу чужди държави; 3) предоставяне на убежище; 4) екологични катас-
трофи; 5) икономическа нищета; 6) "компенсация на исторически неправди". При първите 
две хипотези, при които международното право оправдава хуманитарната интервенция, е 
възможно преплитане на двата модела; например подкрепата на националноосвободителна-
та борба се извършва в защитата на основни човешки права, но нарушава суверенитета на 
съответната държава и в този смисъл граничи с агресия1.  

Употребата на сила по хуманитарни или политически съображения се основава на об-
щовъзприети, ясно дефинирани критерии при наличието на задължително оторизиране и 
контрол от страна на ООН. Едностранните действия на държавите не се предполагат2. Ос-
новният мотив за създаването на ООН – запазване на мира и сигурността в света – е декла-
риран в преамбюла и в първа глава на Устава. Една от целите на организацията, съгл. чл. 1 
на Устава, е да поддържа международния мир и сигурността чрез колективни мерки. В съ-
ответствие с член 24 от Хартата на ООН главната отговорност за поддържането на между-
народния мир и сигурност е възложена на Съвета за сигурност. Той се състои от 15 члена; 
от тях 5 са постоянни (САЩ, Великобритания, Франция, Русия и Китай), а останалите 10 се 
избират от ОС за срок от 2 години. За вземане на решения са необходими поне 9 от общо 15 
гласа, което означава, че всяка една от петте постоянни членки на Съвета има право на вето. 

За изпълнение на своите задачи Съветът за сигурност разполага с широки пълномощия: 
разследване на ситуации, които биха могли да застрашат международния мир и сигурност; 
определяне на заплахата; препоръки или решения относно мерките, включително тези, 
свързани с употреба на въоръжена сила. През последните години към него се отправят не-
малко критики. Според изказване на китайския премиер на среща на върха на Съвета за си-
гурност в Ню Йорк през 2010 г. препоръките към Съвета биха могли да се систематизират в 
няколко насоки: 1) умножаване на усилията за уреждане на споровете по дипломатичен път 
чрез предоставяне на добри услуги и посредничество в съответствие с целите и принципите 
на Хартата на Обединените нации; 2) поддържане на по-тесни контакти със заинтересова-
ните страни и координация с регионалните организации; 3) координиране на военните с 
политическите усилия на базата на глобален подход; 4) координиране на работата на Съвета 
с други органи и институции на ООН за подпомагане на бедните страни, с което биха могли 
да се елиминират голяма част от причините за конфликтите; 5) внимателно прецизиране на 
приоритетите, като се обърне особено внимание на Африка. От своя страна латиноамери-
канските лидери искат промяна на механизмите за вземане на решения в ООН, отчитайки, 
че механизмът за решаване на международните конфликти през Съвета за сигурност на 
ООН е остарял. Подобни мнения изразяват държавните ръководители на Аржентина, Бра-
зилия и Чили на световната среща на Обединените нации през септември 2013 г. Според тях 
Съветът за сигурност страда от липсата на представителност и легитимност и логиката на 
ветото "съответства на един вече стар и несъществуващ свят". Затова трябва да се отмени 
правото на вето на държавите, влизащи в Съвета, и да се създаде механизъм на консенсус. 
По повод Сирийската криза на срещата е посочено, че "90% от жертвите на гражданската 
война в Сирия са загинали от конвенционално оръжие" и решението на проблема е при "те-
зи, които продават оръжие"3. 

                                                           
1 Йотов, Ст. Народният суверенитет и човешките права в светлината на глобализацията, Социоло-

гически проблеми, 2001, 33, 1-2, 76-77; 7, 48. 
2 Белова-Ганева, Г. Цит. съч., с. 129. 
3 http://www.standartnews.com/svyat-svyat/latinoamerikanski_lideri_iskat_reformi_v_oon-206132.html 
http://www.fmprc.gov.cn/fra/ziliao/topics/pdp/t761744.htm 
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ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС  
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА АКЦИЗА НА ТЮТЮНЕВИТЕ 

ИЗДЕЛИЯ ВЪРХУ СЕКТОР "ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО"  
В БЪЛГАРИЯ И ЕС 

доц. д-р Светла Бонева,  
факултет "Международна икономика и политика" на УНСС 

Резюме: Работата представя същността на инструмента "оценка на въздействие-

то" и изяснява кога се налага неговото приложение. Посочена е възможността данъч-

ното облагане върху тютюневите изделия да се разглежда като предмет на инстру-

мента "оценка на въздействието", необходима за ключовите законодателни предложе-

ния (директиви и регламенти) в ЕС.  

Изяснена е законодателната процедура, на базата на която Съветът на ЕС извърш-

ва задълбочен преглед на ставките и структурата на акцизите върху тютюневите из-

делия (в съответствие с чл. 4 от Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19.10.1992 г. за сближа-

ване на данъците върху цигарите и чл. 4 от Директива 92/80/ЕИО на Съвета от 19.10.1992 г. 

за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари). Анализира-

ни са и най-важните текстове на разпоредбите на Директива 95/59/ЕО на Съвета от 

27.11.1995 г. за данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху 

потреблението на тютюневи изделия. Установена е необходимостта във фискалното законо-

дателство на ЕС по отношение на тютюневите изделия да бъдат направени важни промени. 

Директива 2010/12/ЕС на Съвета изменя анализираните от Съвета на ЕС директиви относно 

общия режим на облагане с акциз. Посочени са необходимите промени в анализираните 

директиви и държавите, на които се разрешава преходен период по отношение на срока за 

промяна на структурата и ставките на акцизите върху тютюневите изделия. 

Анализирани са промените, които България прави в регулирането на сектор "Производ-

ство на тютюневи изделия", в контекста на Директива 2010/12/ЕС от 16.02.2010 г.  

 

Ключови думи: оценка на въздействието, данъчно облагане, тютюневи изделия 

 
 
Оценката на въздействието (ОВ) е неразделна част от процеса на изготвяне на законода-

телни предложения (директиви и регламенти) и на предложения за реформи на политиките 
на ЕС и има за цел да запознае вземащите решения и обществеността с вероятното иконо-
мическо, социално или екологично въздействие на съответните регулаторни или други 
предложения (напр. предложения за водене на преговори по международни споразумения). 
ОВ може да бъде разглеждана и като процес на системен анализ на вероятните последици 
от намесата на държавата в определени сектори на икономиката.  

Всички законодателни и политически предложения на Европейската комисия, включени 
в нейната Годишна стратегия и Работна програма по отношение на политиките на ЕС, са 
предмет на процедура по ОВ, в случай че имат потенциално икономическо, социално и/или еко-
логично въздействие и/или изискват определена регулаторна мярка за тяхното изпълнение. Да-

нъчното облагане на тютюневите изделия като част от по-общата политика на огранича-

ване на тютюнопушенето може да се разглежда като предмет на ОВ. 
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За провеждане на ОВ за влиянието на данъчното облагане върху търговията с тютюневи 
продукти и върху отказа от тютюнопушене са необходими добре обучени експерти в слож-
ната материя на данъчното облагане на тютюневите изделия и незаконната търговия на на-
ционално и европейско ниво. Важно е за представителите на организациите в подкрепа на 
общественото здраве да бъдат проведени обучения, които да им осигурят необходимите 
умения и познания, за да могат те да лобират за повишаване на данъците върху тютюневите 
изделия на национално и европейско равнище. 

За да повлияят на данъчните политики в полза на своите държави, лицата, отстояващи 
здравните интереси на населението, трябва задължително да изготвят стратегия за форми-

ране на оптимални нива на данъчно облагане. Въпреки че в ЕС са въведени минимал-

ни данъчни ставки върху тютюневите продукти, всички данъчни равнища над този 

минимум се определят от всяка държава членка. Така всяка страна би трябвало да раз-
полага с индивидуална стратегия, ориентирана към нейните собствени предизвикателства 
и възможности. За да се определи оптималното равнище на данъчни ставки в дадена 

страна, е подходящо да се използват насоките на техническия наръчник1 на Световната 
здравна организация (WHO) за данъчно облагане на тютюневите продукти. Съществуват 
различни начини, по които може да се предизвика промяна на регулирането в определен 
сектор в дадена държава. По принцип данъчното облагане на тютюневите продукти не се 
различава съществено от останалите сектори, свързани с изпълнението на определена поли-
тика. Застъпниците на контрола върху тютюневите изделия обикновено не са толкова добре 
запознати с данъчното облагане на тези продукти, колкото с други политики за контрол 
върху тютюна. Ето защо, за да има промяна на регулирането при реално отчитане на мнени-
ето на всички заинтересовани групи от обществото, трябва да се обърне специално внима-
ние и върху този въпрос.  

Често застъпниците на контрол върху тютюневите изделия влизат в диалог с министерс-
твата на здравеопазването. Дори когато се ориентират добре в сложната система на данъч-
ното облагане на тютюневите изделия (най-често след преминаване на обучения), те трябва 
да успеят да се ангажират с целия процес на вземане на решения – само така подобен диа-
лог ще има устойчиво въздействие. Необходим е диалог и с министерствата на финансите и 
с парламентаристите, работещи в тази област. 

В този процес задължително трябва да се отделят време и усилия за процеса на плани-

ране: както е известно, отделянето на една година за планиране по даден въпрос дава по-
добри дългосрочни резултати от работата години наред без план особено когато става въп-
рос за данъчно облагане (вкл. на тютюневите продукти). Целта на този процес в случая би 
трябвало да бъде насърчаванае на изследвания на политиките в областта на контрола върху 
тютюнопушенето (на ниво ЕС и на национално ниво), сътрудничеството с различни евро-
пейски здравни организации и мрежи за контрол на тютюна в ЕС2,3,4. 

След извършване на ОВ е необходимо формулиране на стратегия за формиране на оп-

тимални нива на данъчно облагане. 
Една добре разработена ОВ може да бъде достатъчно сериозна предпоставка за законо-

дателни промени в данъчната политика в областта на сектор "Тютюнопроизводство" и тю-
тюневи продукти.  

                                                           
1 Технически наръчник на WHO за данъчно облагане на тютюневите продукти, 2010, с. 64. 
2 Европейското респираторно общество (ERS – www.ersnet.org). 
3 Организацията за изследване на рака във Великобритания (CR-UK – www.cancerresearchuk.org). 
4 Европейската кардиологична мрежа (EHN – www.ehnheart.org). 
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За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар на ЕС и в съ-

щото време да се осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве
1
, и като се 

има предвид, че тютюневите изделия могат сериозно да увредят здравето, както и че ЕС 

е страна по Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна ор-

ганизация (СЗО), във фискалното законодателство на ЕС по отношение на тютюневите 

изделия следва да бъдат направени редица промени. Те следва да бъдат разработени при 

отчитането на преобладаващата ситуация за всяко от различните видове тютюневи изделия.  

Съветът на Европейския съюз, имайки предвид:  Договора за функционирането на Евро-

пейския съюз и по-специално член 113 от него; предложението на Комисията; становището 

на Европейския парламент
2
; становището на Европейския икономически и социален коми-

тет (ЕИСК)
3
; в съответствие със специална законодателна процедура; извършва задълбочен 

преглед на ставките и структурата на акцизите върху тютюневите изделия в съответс-

твие с член 4 от Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на 

данъците върху цигарите
4
 и член 4 от Директива 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 

г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари
5
. В този 

преглед са включени и разпоредбите на Директива 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 

г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху пот-

реблението на тютюневи изделия
6
.  

В резултат на този преглед е приета Директива 2010/12/ЕС на Съвета, която изменя Ди-

рективи 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО, 95/59/ЕО и Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декемв-

ри 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз. 

При цигарите режимът на данъчно облагане е опростен така, че да се създадат неутрал-

ни условия за конкуренция на производителите, да се намали фрагментирането на пазарите 

на тютюн и да се подчертае значението на целите, свързани с човешкото здраве. За тази цел 

понятието "най-търсена ценова категория" (НТЦК) следва да бъде заменено; минимал-

ните изисквания във връзка с цената следва да се отнасят до среднопретеглената продаж-

на цена на дребно (СПЦД)
7
, докато паричният минимум следва да е приложим за всички 

цигари. По същите причини СПЦД ще служи като референтна стойност при измерването 

на значението на специфичния акциз в рамките на общата данъчна тежест
8
.  

Без да се засягат смесената данъчна структура
9,10,1

 и максималният процент на специ-

фичния компонент на акциза от общата данъчна тежест, на държавите членки следва да бъ-

                                                           
1 Изисква се от член 168 в Договора от Лисабон. 
2 Становище от 24 март 2009 г. 
3 ОВ С 228, 22.9.2009 г., с. 130 
4 ОВ L 316, 31.10.1992 г., с. 8. 
5 ОВ L 316, 31.10.1992 г., с. 10. 
6 ОВ L 291, 6.12.1995 г., с. 40. 
7 Среднопретеглената продажна цена на дребно (СПЦД) – WAP (Weighted Average Retail Selling 

Price). СПЦД се изчислява, като общата стойност на всички освободени за потребление цигари (полу-

чена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци) се раздели на общото ко-

личество освободени за потребление цигари. Тя се изчислява най-късно на 1 март всяка година на база 

на данните от изминалата календарна година. 
8 Данъчната тежест е размерът на данъка, с който се облага продукт или доход. Тя може да зависи 

от няколко фактора, включително от размера на приходите, от националното законодателство и от 

текущите размери на данъците. 
9 В ЕС промишлено обработеният тютюн се облага с три вида данъци– два вида акцизи (специфи-

чен и пропорционален) и данък добавена стойност (ДДС). 
10 Специфичните (или фиксирани) акцизни ставки се налагат като строго определена ставка върху 

единица от даден продукт. Специфични данъци се налагат като фиксирана стойност на 1000 цигари 
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дат предоставени по-ефективни средства за налагане на специфични или минимални акцизи 

върху цигарите, за да се гарантира, че в целия Съюз се прилага поне определено минимал-

но данъчно облагане. 

По отношение на фино нарязания тютюн
2
, предназначен за свиване на цигари, минимал-

ните изисквания на ЕС във връзка с цената, следва да доведат до резултати, подобни на тези 

в областта на цигарите и следва да приемат за референтна стойност среднопретеглената 

продажна цена на дребно.  

Извършен е анализ на промените в цените и равнищата на акцизите върху цигари-

те (които са най-важната категория тютюневи изделия) и фино нарязания тютюн, 

предназначен за свиване на цигари. Анализът показва, че между държавите членки 

все още съществуват значителни разлики, което може да наруши функционирането на 

вътрешния пазар. По-голямото сближаване на прилаганите в държавите членки рав-

нища на данъчно облагане би спомогнало за намаляване на измамите
3
 и контрабанда-

та
4
 в рамките на Съюза.  

 По-голямото сближаване би спомогнало за осигуряване на висока степен на закрила на 

човешкото здраве. Равнището на данъчно облагане е основен фактор при определянето 

на цената на тютюневите изделия, която от своя страна влияе върху навиците на пот-

ребителите по отношение на тютюнопушенето. Измамите и контрабандата подбиват оп-

ределените под влияние на данъците цени, по-специално на цигарите и фино нарязания тю-

тюн, предназначен за свиване на цигари, и по този начин излагат на риск постигането на 

целите за контрол на тютюна и за закрила на здравето.  

За да се постигне по-голямо сближаване и да се намали потреблението, минимал-

ните равнища на данъчно облагане в Съюза за цигари и фино нарязан тютюн, пред-

назначен за свиване на цигари, следва да бъдат увеличени.  

Необходимо е минималните равнища на акцизите за фино нарязан тютюн, пред-

назначен за свиване на цигари, да се доближат до минималните равнища на акцизите 

за цигари, за да се отчете по-добре конкуренцията между двата продукта, отразена в 

моделите на потребление, както и фактът, че тези продукти са еднакво вредни.  

Установяването на преходни периоди следва да позволи на държавите членки плавно да 

се адаптират към новите равнища на общия акциз, като по този начин се ограничат въз-

можните странични ефекти
5,1

. 

                                                                                                                                                               
(или на кутия от 20 цигари, или на всеки къс). Данъкът е един и същ независимо от основната цена и 

затова той не увеличава разликите в цените между по-скъпите и по-евтините марки. 
1 Пропорционалните акцизни ставки са определяни въз основа на стойността на тютюневите про-

дукти (т.е. фиксиран процент от цените на производителя или цените на дребно). За разлика от спе-

цифичния акциз, пропорционалната ставка увеличава ценовата разлика между по-евтините и луксоз-

ните марки, когато има инфлация и/или когато производителите повишават цените. Размерът на съб-

рания данък е защитен от инфлацията и се увеличава с всяко повишение на цените. 
2 Фино нарязан тютюн е полуготов продукт, продаван насипно. Потребителите на фино нарязан 

тютюн трябва да купуват отделно тютюн, хартия за свиване и машинки за пълнене или свиване, преди 

да могат да си приготвят готови за пушене цигари (тип "свий си сам" – RYO "Roll Your Own"). 
3 Контрабандният тютюн представлява тютюневи продукти, внесени, разпространявани или про-

давани на територията на страна – членка на ЕС, в нарушение на приложимите данъчни, митнически 

или други фискални закони във въпросната държава или в ЕС. 
4 Контрабандата е търговия с нелегално внесени продукти. Дребната контрабанда представлява 

купуване от отделни лица или малки групи хора на тютюневи продукти от страни с ниски данъци и 

препродаването им в страни с високи данъци. 
5 За да се предотврати нарушаването на икономическото и социалното равновесие на Корсика, е важно 

и оправдано срокът на дерогацията, по силата на която Франция може да прилага ставка на акциза, която е 

по-ниска от националната ставка, за цигари и други промишлено обработени тютюни, освободени за пот-
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За да се избегнат нарушаването на конкуренцията, неприемливото отклонение на 

търговските потоци и произтичащата от това загуба на приходи за държавите членки, 

които прилагат висок акциз както поради здравни съображения, така и с цел по-високи 

данъчни приходи, е необходимо на тези държави да се разреши да прилагат количествени 

ограничения за цигарите, които могат да бъдат внасяни на тяхна територия без заплаща-

не на допълнителен акциз, когато тези цигари се внасят на тяхна територия от държави 

членки, на които са предоставени преходни периоди. Уместно е това разрешение за въ-

веждане на ограничения да може да се променя, като се отчита достигнатото равнище на 

общото задължително минимално равнище на данъчно облагане и трудностите, които полз-

ващите дерогация държави членки могат да срещнат в процеса на постепенно привеждане 

на техните ставки в съответствие с общото задължително минимално равнище на облагане 

поради по-ниското данъчно облагане в други държави членки.  

За да се избегне реалното фактическо намаляване на размера на минималните равнища 

на акцизите в ЕС върху пурите, пуретите и тютюните за пушене, различни от фино наряза-

ния тютюн
2
, предназначен за свиване на цигари, е необходимо да се увеличат минималните 

равнища на акцизите, изразени като конкретна сума. 

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро за-

конотворчество
3
 държавите членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на 

Съюза свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието 

между настоящата Директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено 

достояние.  

Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 г. изменя директиви 92/79/ЕИО, 

92/80/ЕИО, 95/59/ЕО и Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

общия режим на облагане с акциз
4
 относно структурата и ставките на акцизите, прилагани 

към промишлено обработен тютюн (таблица 1). 

                                                                                                                                                               
ребление в Корсика, да бъде удължен до 31 декември 2015 г. До тази дата правилата за данъчно облагане на 

промишлено обработените тютюни, освободени за потребление в Корсика, следва да са напълно уеднакве-

ни с правилата на основната територия на Франция. Въпреки това следва да се избягва твърде рязка промя-

на и затова следва да се извърши постепенно увеличаване на акциза за цигари и за фино нарязан тютюн, 

предназначен за свиване на цигари, който понастоящем се налага в Корсика. 
1 Предвид икономическите трудности, които незабавното въвеждане на ново определение би мог-

ло да породи за заинтересованите германски и унгарски оператори, на Федерална република Германия 

и на Република Унгария следва да се разреши да отложат въвеждането на новото определение за пури 

и пурети до 1 януари 2015 г. 
1 В интерес на единното и справедливото данъчно облагане определението за цигари, пури и пуре-

ти и друг тютюн за пушене следва да се измени, така че съответно цилиндричните тела тютюн, които 

според тяхната дължина могат да се считат за две или повече цигари, да бъдат третирани като две или 

повече цигари за акцизни цели; вид пура, която в много отношения е подобна на цигара, да бъде тре-

тирана като цигара за акцизни цели; тютюнът за пушене, който в много отношения е подобен на фино 

нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, да бъде третиран като фино нарязан тютюн за 

акцизни цели; и да се даде ясно определение за отпадъците от тютюн. 
2 ОВ С 321, 31.12.2003 г., с. 1. 
3
 OB L 9, 14.01.2009 г., с. 12. 

4 Пак там. 



82 

 

Таблица 1 

Промяна на Директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО, 95/59/ЕО и Директива 2008/118/ЕО  

относно общия акциз (специфичен и пропорционален, с изключение на ДДС)  

Данък Директиви 

92/79/ЕИО 

върху цигари 

92/80/ЕИО върху фино 

нарязан тютюн за пушене, 
предназначен за свиване  

на цигари 

95/59/ЕО за пури  

или пурети1,2,3 

Общ акциз: 

- специфичен 
- пропорционален  

 

Изключения: 
- специфичен 

- пропорционален  

 
 

 

От 01.01.2011 г. 
- специфичен 

- пропорционален 

 
 

 

 

От 01.01.2011 г. 

Общ акциз за пури или 
пурети, изразен като: 

- процент 

- стойност за килограм 
- стойност за определен 

брой късове 

 
Общ акциз на тютюн за 

пушене, различен от фино 

нарязан тютюн за пушене, 
предназначен за свиване 

на цигари, изразен като: 

- процент 
- стойност за килограм 

- стойност за определен 

брой късове 

 

 

64 €/1000 цигари, неза-
висимо от СПЦД 

57% от СПЦД  

 
 

101 €/1000 цигари, въз 

основа на СПЦД 
Не е необходимо да се 

спазва изискването за 

57% от СПЦД 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

40 €/1 килограм 
40 % от СПЦД на освобо-

дения за потребление на 

фино нарязан тютюн за 
пушене 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

5% от продажната цена 
на дребно (ПЦД), 

включваща всички 

данъци и такси 
12€/1 килограм 

12€/1000 къса 

 
 

 

 
20 % от ПЦД 

22€/1 килограм 

 

                                                           

1 Изброените по-долу се считат за пури или пурети, ако като такива са годни, предвид техните 

свойства и нормалните очаквания на потребителите, и са изключително предназначени за пушене:  

а) цилиндрични тела от тютюн, обвити с покриващ лист от естествен тютюн;  

б) цилиндрични тела от тютюн, които съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с 

горен лист от възстановен тютюн с нормален цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, 

където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, в случай на пури с мундщук, когато единичното 

им тегло без филтър или мундщук е най-малко 2,3 g и не повече от 10 g, а обиколката по продължение 

най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 mm. 
2 Отпадъци от тютюн, пригодени за продажба на дребно, които могат да се пушат, се считат оста-

тъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или промишлено-

то производство на тютюневи изделия. 
3 Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, се считат за пури или пурети. 
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Продължение 

От 01.01.2013 г. 
- специфичен 

- пропорционален 

 

До 31.12.2013 г. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

От 01.01.2014 г. 
- специфичен 

- пропорционален  

 
 

Изключения: 

- специфичен 
 

 

- пропорционален 
 

 

 
 

 

От 31.01.2014 г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

От 01.01.2015 г. 
- специфичен 

- пропорционален 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Не по-малко от  
90 €/1000 цигари, въз 

основа на СПЦД 

Минимум 60% от СПЦД 
на освободените за 

потребление цигари. 

 
Минимум 115 €/1000, 

цигари, въз основа на 

СПЦД.  
Не е необходимо да се 

спазва изискването за 

60% от СПЦД на осво-
бодените за потребле-

ние цигари 

 

 
 

 

 
Минимум 47 €/1 килограм 

Минимум 43% от СПЦД 

на освободения за пот-
ребление на фино наря-

зан тютюн за пушене 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Минимум 54€/1 килограм 
Минимум 46% от СПЦД 

на освободения за пот-

ребление на фино наря-
зан тютюн за пушене 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Специфичният компо-
нент на акциза не може 

да бъде по-малък от 5% и 
по-голям от 76,5% от 

размера на общата да-

нъчна тежест в резултат 
на натрупването на:  

а) специфичния акциз;  

б) пропорционалния 
акциз; 

в) данък върху добавена-

та стойност, наложени 
върху СПЦД. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Специфичният компонент 

на акциза върху цигарите 

не може да бъде по-ма-
лък от 7,5% и по-голям 

от 76,5% от размера на 

общата данъчна тежест в 
резултат на натрупването 

на следното:  

а) специфичния акциз;  
б) пропорционалния 

акциз; 

в) данъка върху добаве-
ната стойност, наложени 

върху СПЦД1 

 
 

 

 

                                                           
1 Когато в държава членка настъпи промяна в СПЦД на цигарите, в резултат на което специфич-

ният компонент на акциза, изразен като процент от общата данъчна тежест, падне под 5% или 7,5%, 

което е приложимо, или нарасне над 76,5% от общата данъчна тежест, съответната държава членка 

може да се въздържи от коригиране на размера на специфичния акциз до 1 януари на втората година 

след годината на настъпване на промяната. 
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Продължение 

 

От 01.01.2018 г. 

- специфичен 

- пропорционален  
 

 

От 01.01.2020 г. 
- специфичен 

- пропорционален 

 
 

 

Общ акциз 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- специфичен акциз 
 

 

 
 

 

 

Пропорционален акциз 

 

 

 

 

  
Минимум 60€/1килограм 

Минимум 48% от СПЦД на 

освободения за потреб-
ление фино нарязан тютюн 

за пушене 

 
Минимум 60€/1килограм 

Минимум 50% от СПЦД на 

освободения за потреб-
ление фино нарязан тютюн 

за пушене 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Цилиндричните тела от 
тютюн се разглеждат за 

целите на облагането с 

акциз като две цигари, 
ако без филтъра или 

мундщука са по-дълги 

от 8 cm, но не по-дълги 
от 11 cm, като три 

цигари, ако без филтъ-

ра или мундщука са по-
дълги от 11 cm, но не 

по-дълги от 14 cm, и 

т.н. Ако е необходимо, 
акцизът върху цигари-

те може да включва 

минимален данъчен 
компонент, при усло-

вие че смесената да-

нъчна структура и 
интервалът на специ-

фичния компонент на 

акциза се спазват 
стриктно. 

 

Процентът на специ-
фичния компонент на 

акциза в размера на 

общата данъчна тежест 
върху цигарите се 

определя въз основа на 

СПЦД. 
 

Държавите членки 

могат да изключват 
митата от основата за 

изчисляване на про-

порционалния акциз 
върху цигарите. 

 

Законодателството на Европейския съюз оказва силно влияние върху размера на данъ-

ците, с които се облагат тютюневите изделия в Европа. То определя минимален акциз за 

всички страни в ЕС: "Общият акциз
1
 (специфичен акциз и пропорционален акциз, с изк-

лючение на ДДС) върху цигарите представлява най-малко 57% от среднопретеглената про-

                                                           
1 Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 г. 
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дажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз е не по-нисък от 

64 EUR за 1000 цигари, независимо от СПЦД." 

Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 г. осъвременява правилата за 

данъчно облагане на тютюневите продукти в ЕС, за да се гарантира по-високо ниво на 

общественото здраве. В нея понятието за най-търсена ценова категория (НТЦК, MPPC – 

Most Popular Price Category) е заменено със среднопретеглена продажна цена на дребно 

(СПЦД, WAP – Weighted Average Retail Selling Price) като референтна стойност за мини-

малните изисквания на ЕС. Това е уместно, тъй като в днешно време пазарите са много 

по-динамични, с няколко популярни марки и често променящи се цени на цигарите. Замя-

ната на НТЦК със СПЦД за всички цигари с цел определяне на данъчна основа гаран-
тира прозрачност и равни условия за производителите. Освен това в опит да се подчер-

таят целите, свързани с човешкото здраве, паричното минимално мито ще се прилага за 

всички цигари и ще се повишава постепенно през следващите пет години до €90 за всички 

цигари, независимо от размера на СПЦД, с общ акциз, не по-нисък от 60% от СПЦД. Това 

повишаване на минималните акцизи ще намали разликата в цените между най-

евтините и най-скъпите цигари в ЕС. От 1 януари 2011 г. минималният данъчен праг вече 

няма максимален таван. От 1 януари 2014 г. специфичният компонент на акциза не може да 

е по-малък от 7,5% и повече от 76,5% от размера на общия данъчен дял, което дава на стра-

ните членки повече гъвкавост в определянето на баланса между двата акцизни елемента в 

зависимост от особеностите на вътрешния пазар на цигари
1
. 

Във връзка с изпълнението на Директива 92/79/ЕИО е необходимо: 
1. Държавите членки постепенно да увеличават акцизите, за да изпълнят посочените 

изисквания към определените срокове.  

2. Европейската комисия публикува веднъж годишно стойността на еврото в национални 

валути, която се прилага към сумите на общия акциз. Прилагат се валутните курсове, полу-

чени на първия работен ден на месец октомври и публикувани в Официалния вестник на 

Европейския съюз. Те се прилагат от 1 януари на следващата календарна година.  

3. Държавите членки могат да запазят стойностите на акцизите, които се прилагат, по 

време на годишното актуализиране, ако превръщането на изразените в евро стойности на 

акцизите в национална валута би довело до увеличение с по-малко от 5% или 5 EUR, като 

се вземе по-малката от двете стойности.  

4. Когато в дадена държава членка настъпи промяна в СПЦД на цигарите, в резултат на 

което общият акциз падне под 64 €/1000 цигари и по-малко от 57% от СПЦД (табл. 1), съот-

ветната държава членка може да се въздържи от коригиране на акциза до 1 януари на втора-

та година след годината, в която е настъпила промяната.  

5. Когато дадена държава членка увеличи ставката на данъка върху добавената стойност 

върху цигарите, тя може да намали общия акциз до размер, който, изразен като процент от 

СПЦД, е равен на увеличението на ставката на данъка върху добавената стойност, също 

изразен като процент от СПЦД, дори ако тази корекция води до намаляване на общия акциз 

под равнищата, изразени като процент от СПЦД, посочени в табл. 1. Въпреки това тази 

държава членка следва да увеличи акциза отново, така че да достигне най-малко тези рав-

нища до 1 януари на втората година след годината, през която е направено намалението. 

6. На всеки четири години Европейската комисия представя на Съвета доклад и ако е 

подходящо - предложение относно ставките на акцизите, определени в Директива 

2010/12/ЕС на Съвета, както и относно структурата на акцизите по смисъла на член 16 от 

Директива 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка 

върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия. В докла-

                                                           
1
 Откъс от "Технически Toolkit за данъчното облагане на тютюневите продукти" на WHO 2011, с. 64. 
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да на Комисията се отчитат правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стой-

ност на равнищата на акцизите и по-всеобхватните цели на Договора. Докладът се основава 

главно на предоставената от държавите членки информация. 

7. В съответствие с процедурата, посочена в член 43 от Директива 2008/118/ЕО на Съве-

та от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз
1
, Комисията определя 

списък със статистически данни, необходими за доклада, с изключение на данните, отнася-

щи се за отделни физически или юридически лица. Освен данните, с които държавите член-

ки разполагат, списъкът съдържа само данни, чието събиране и обработване не създава не-

съразмерна административна тежест за държавите членки. 

8. Комисията не публикува, нито разпространява по друг начин тези данни, когато това 

би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна. 

Във връзка с изпълнението на Директива 92/80/ЕИО е необходимо: 

1. На всеки четири години Европейската комисия представя на Съвета доклад и ако е 

подходящо – предложение относно ставките и структурата на акцизите, установени в насто-

ящата директива. В доклада на Комисията се отчитат правилното функциониране на вът-

решния пазар, реалната стойност на равнищата на акцизите и по-всеобхватните цели на До-

говора. Докладът се основава главно на предоставената от държавите членки информация.  

2. В съответствие с процедурата, посочена в член 43 от Директива 2008/118/ЕО на Съве-

та от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз, Комисията определя 

списък със статистически данни, необходими за доклада, с изключение на данните, отнася-

щи се за отделни физически или юридически лица. Освен данните, с които държавите член-

ки разполагат, списъкът съдържа само данни, чието събиране и обработване не създава не-

съразмерна административна тежест за държавите членки. Комисията не публикува, нито 

разпространява по друг начин тези данни, когато това би довело до разкриването на търгов-

ска, промишлена или професионална тайна. 

3. Комисията публикува веднъж годишно стойността на еврото в национални валути, ко-

ято се прилага към сумите на общия акциз. Прилагат се валутните курсове, получени на 

първия работен ден на м. октомври и публикувани в Официален вестник на Европейския 

съюз, които се прилагат от 1 януари на следващата календарна година. 

Във връзка с изпълнението на Директива 2008/118/ЕО е необходимо: 

1. Държавите членки, които не са посочени в член 2, параграф 2, трета алинея от Дирек-

тива 92/79/ЕИО, могат да прилагат от 1 януари 2014 г. количествено ограничение от не 

по-малко от 300 къса по отношение на цигари, които могат да бъдат внасяни на тяхна тери-

тория без заплащане на допълнителен акциз, когато тези цигари се внасят от държава член-

ка, която в съответствие с член 2, параграф 2, трета алинея прилага акцизи, по-ниски от оп-

ределените. 

2. Държавите членки, посочени в член 2, параграф 2, трета алинея от Директива 

92/79/ЕИО, които налагат акциз от най-малко 77 EUR за 1000 цигари, независимо от СПЦД, 

могат да прилагат от 1 януари 2014 г. количествено ограничение от не по-малко от 300 

къса по отношение на цигарите, внасяни на тяхна територия без заплащане на допълнителен 

акциз от държава членка, която прилага по-нисък акциз. 

3. Държавите членки, които прилагат количествено ограничение, информират Комисия-

та за това. Те могат да извършват необходимите проверки, при условие че тези проверки не 

засягат правилното функциониране на вътрешния пазар. 

4. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, считано от 1 януари 

2011 г., освен ако в нея не е предвидено друго. Те незабавно информират Комисията за това. 

                                                           
1 ОВ L 9, 14.1.2009 г., с. 12. 
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Когато държавите членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата Директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и 

редът на позоваване се определят от държавите членки.  

5. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от наци-

оналното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.  

В табл. 2 са посочени държави, на които се разрешава да ползват преходен период съг-

ласно Директива 2010/12/ЕС от 16 февруари 2010 г. променяща Директива 92/79/ЕИО, 

92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към про-

мишлено обработен тютюн. 

 
Таблица 2 

Държави, на които се разрешава да ползват преходен период съгласно Директива 2010/12/ЕС  

от 16 февруари 2010 г., променящи Директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО  

относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн 

Държава Директиви 

92/79/ЕИО 

върху цигари 

92/80/ЕИО върху фино нарязан 

тютюн за пушене, предназначен за 

свиване на цигари 

95/59/ЕО за пури  

или пурети 

България, 

Естония, 

Гърция, 

Латвия, 

Унгария, 

Полша, 

Румъния 

Разрешава се да ползват 

преходен период до 

31.12.2017 г. 

  

Франция Чрез дерогация от член 2 

за периода от 1 януари 

2010 г. до 31 декември 
2015 г. Франция може да 

продължи да прилага 

намалена ставка на ак-
циза върху цигарите, 

освободени за потребле-

ние в департаментите на 
Корсика, до размера на 

годишна квота от 1200 

тона. Намалената ставка е: 
- до 31 декември 2012 г.  

- най-малко 44 % от це-

ната на цигарите от цено-
вата категория, която е 

най-търсена в тези депар-

таменти;  
- от 01.01.2013 г.; 

- най-малко 50% от СПЦД 

на освободените за пот-
ребление цигари. Акцизът 

е не по-нисък от 88 

EUR/1000 цигари, незави-
симо от СПЦД;  

- от 1 януари 2015 г.;  
- най-малко 57% от СПЦД 

на освободените за потреб-

ление цигари. Акцизът е не 
по-нисък от 90 EUR/1000 

цигари, независимо от 

СПЦД на дребно. 

За периода от 01.01.2010 г. до 

31.12.2015 г. Франция може да 

продължи да прилага намалена 

ставка на акциза върху про-

мишлено обработения тютюн, 

различен от цигари, който е 
освободен за потребление в де-

партаментите на Корсика. Нама-

лената ставка е:  
а) за пури и пурети: най-малко 

10% от продажната цена на дреб-

но, включваща всички данъци и 
такси;  

б) за фино нарязан тютюн за пу-

шене, предназначен за свиване на 
цигари: BG L 50/4 Официален 

вестник на Европейския съюз 

27.2.2010 г.: 
- до 31.12.2012 г. най-малко 27% от 

продажната цена на дребно, включ-

ваща всички данъци и такси;  
- от 01.01.2013 г. най-малко 30% от 

продажната цена на дребно, включ-

ваща всички данъци и такси;  
- от 01.01.2015 г. най-малко 35% от 

продажната цена на дребно, включ-
ваща всички данъци и такси;  

в) за други тютюни за пушене: 

най-малко 22% от продажната 
цена на дребно, включваща всич-

ки данъци и такси. 

За да се предотврати нару-

шаването на икономическото 

и социалното равновесие на 
Корсика, е важно и оправдано 

срокът на дерогацията, по 

силата на която Франция може 
да прилага ставка на акциза, 

която е по-ниска от нацио-

налната ставка, за цигари и 

другите промишлено обрабо-

тени тютюни, освободени за 

потребление в Корсика, да 
бъде удължен до 31 декември 

2015 г. До тази дата правилата 

за данъчно облагане на про-
мишлено обработените тютю-

ни, освободени за потребление 

в Корсика, следва да са напъл-
но уеднаквени с правилата на 

основната територия на Фран-

ция. За да се избягва твърде 
рязка промяна, следва да се 

извърши постепенно увелича-

ване на акциза за цигари и за 
фино нарязан тютюн, предназ-

начен за свиване на цигари, 
който понастоящем се налага в 

Корсика. 
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Продължение 

Германия 

Унгария 

  Предвид икономическите 
трудности, които незабавното 

въвеждане на ново определе-

ние би могло да породи за 
заинтересованите германски и 

унгарски оператори, на Гер-

мания и на Унгария следва да 
се разреши да отложат въ-

веждането на новото опре-

деление за пури и пурети до 
1 януари 2015 г. 

Германия и Унгария могат да 
продължат да прилагат до 

31.12.2014 г. член 3 от Дирек-

тива 95/59/ЕО, изменена с 
Директива 2002/10/ЕО. 

 

Без да се засягат смесената данъчна структура и максималния процент на специ-

фичния компонент на акциза от общата данъчна тежест, държавите членки следва да 

налагат специфични или минимални акцизи върху цигарите, с което да се гарантира, 

че в целия Съюз се прилага поне определено минимално данъчно облагане. 

Между държавите членки все още съществуват значителни разлики, което може да на-

руши функционирането на вътрешния пазар. По-голямото сближаване на прилаганите в 

държавите членки равнища на данъчно облагане би спомогнало за: 

- намаляване на измамите и контрабандата в ЕС;  

- осигуряване на висока степен на закрила на човешкото здраве.  

Регулирането на сектор тютюнопроизводство в България се свързва най-вече със 

структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн. 

Като страна – членка на ЕС, България трябва да приложи изискванията на Директива 

2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 г. за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 

92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към про-

мишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО
1
.  

Равнището на данъчно облагане е основен фактор при определянето на цената на тю-

тюневите изделия, която от своя страна влияе върху навиците на потребителите по отно-

шение на тютюнопушенето. Продажната цена на тютюневите изделия задължително 

включва
2
: 

� дължимия акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове; 

� дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона за данък върху добаве-

ната стойност; 

� дължимите митни сборове; 

� други данъци, вноски и такси, дължими съгласно действащите нормативни актове; 

� разходите за производство, реализация и маркетинг; 

� други. 

Измамите и контрабандата подбиват определените под влияние на данъците равнища на 

цените на цигарите и фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, излагайки 

на риск постигането на целите за контрол на тютюна и за закрила на здравето.  

                                                           
1
 Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане 

с акцизи. 
2 Съгласно чл. 2 от Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.). 
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В България
1
 акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропор-

ционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количество-

то късове, а на пропорционалния акциз – продажната цена. Акцизната ставка за цига-

рите в България е: 

1. на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса; 

2. на пропорционалния акциз – 23 % от продажната цена. 

Размерът на акциза не трябва да е по-малък от 148 лв. за 1000 къса. 

В България данъчната основа за облагане с акциз за пурите и пуретите е количество-

то късове. Акцизната ставка за пури и пурети е 270 лв. за 1000 къса.  

Данъчната основа за облагане с акциз за тютюна за пушене (за лула и цигари) е коли-

чеството тютюн за пушене, измерено в килограми. Акцизната ставка за тютюн за пушене 

(за лула и цигари) от 1 януари 2012 г. е 152 лв. за килограм.  

Изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове от 01.01.2009 г. 

увеличи акцизната ставка на цигарите на 41 лева за 1000 къса и 40,5 % от продажната 

цена. Вследствие на това българските фирми производители регистрираха в Министерство-

то на финансите по-високи цени в сравнение с действащите през 2008 г. цени на дребно за 

вътрешен пазар средно с 0,60 лева за кутия с 20 къса цигари.  

България промени за пореден път размера на акцизната ставка на цигарите от 01.01.2010 

г., когато тя вече е 23 % от продажната цена плюс 101 лв. за 1000 къса.  

Акцизната ставка на тютюна за пушене се увеличи от 4,50 лв. за 100 грама плюс 10% от 

продажната цена през 2009 г., на 100 лв. за килограм през 2010 г.  

Рязкото покачване на акциза на тютюневите изделия доведе до увеличение на це-

ните на дребно на всички произвеждани в България цигари средно с 1,30 лева за кутия с 20 

къса и 0,60 лева за кутия с 10 къса. Близо 180% е увеличението на продажните цени на тю-

тюна за пушене. Това от своя страна доведе до спад в продажбите и загуба на пазарен дял 

за българските производители.  

Влияние върху разглеждания сектор в България оказва и държавната политика за 

подпомагане на тютюнопроизводителите, осъществявана основно от Фонд "Тютюн". 

Увеличаването на помощта за тютюнопроизводителите и промяната на схемите за премира-

не водят до по-ниски разходи за тях, но в същото време изкупните цени се нормират от Ми-

нистерският съвет. Същевременно осигуряването на безплатни семена за тютюнопроиз-

водителите се разглежда от ЕС като нерегламентирана държавна помощ за сектора и 

тази политика е прекратена от 2010 г., което повиши разходите на тютюнопроизводителите.  

Държавната политика за подпомагане на тютюнопроизводителите е съгласувана с Евро-

пейската политика за подпомагане на тютюнопроизводителите, която е указана в следните 

регламенти: Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата орга-

низация на пазара на суров тютюн, и Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 

2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно спе-

цифични разпоредби за някои земеделски продукти.  

В заключение може да се каже, че приемането на Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 

февруари 2010 г., ще доведе до задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС. Сближа-

ването в общия режим на облагане с акциз върху тютюневите изделия в държавите – членки 

на ЕС, ще гарантира правилно функциониране на вътрешния пазар и в същото време ще 

осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве. Повишаването на акцизите върху 

тютюневите изделия ще бъде инструмент за генериране на приходи в бюджета и мярка за 

ограничаване на тютюнопушенето сред гражданите в ЕС. 

                                                           
1 Съгласно последните изменения на съответните текстове на Раздел 4 "Акцизна ставка" от Закона 

за акцизите и данъчните складове. 
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ИЗВОДИ 

1. Прилагането на Директива 2010/12/ЕС на Съвета, отнасяща се до структурата и став-

ките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, спомага за регулиране на 

сектор "Тютюнопроизводство" в България и ЕС. 

2. Повишаването равнището на данъчното облагане върху тютюневите изделия във 

всички държави – членки на ЕС, би довело до по-голямо сближаване между тях, до увели-

чаване цените на тютюневите продукти, респективно намаление на тяхното потребление, и 

осигуряване висока степен на закрила на човешкото здраве, както и до намаляване на изма-

мите и контрабандата в ЕС. 

3. Спадът в продажбите на тютюн за пушене би довел до загуба на пазарен дял за бъл-

гарските производители във вътрешния пазар на ЕС. 
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БРАКЪТ И БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА 

гл.ас. д-р Илонка Горанова,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: ilgoranova@unwe.bg 

Резюме: Предмет на настоящия доклад са някои въпроси, свързани с православното 

разбиране за брака и по-специално тези, засягащи становището на Българската правос-

лавна църква относно фактическото съпружеско съжителство, брачния договор, мето-

дите на асистирана репродукция и заместващото майчинство. Българската православна 

църква категорично се противопоставя на въвеждането на правни институти като фак-

тическото съпружеско съжителство и брачния договор. Бракът е един от институтите, 

върху които се изграждат моралните устои на обществото, и е гаранция за неговата 

стабилност и благополучие; бракът освен юридическа страна има и морална страна, коя-

то е не по-малко важна от първата, а за Църквата благословено е тайнството венчание. 

За Българската православна църква е неприемливо чрез брачния договор съюзът на любов-

та да се превръща в сделка. Българската православна църква благославя единствено "ин 

витро" оплождане, при което се използва биологичен материал, принадлежащ само на 

двамата съпрузи за създаване на ембриони, всеки от които се имплантира в съпругата, 

без да се унищожава нито един от тях, като те се износват единствено и само от съпру-

гата. 

 

Ключови думи: християнски брак, фактическо съпружеско съжителство, брачен дого-

вор, асистирана репродукция, сурогатно майчинство 

 

Summary: The subject matter of the present study concerns some issues related to the Ortho-

dox concept of marriage, and, in particular, those referring to the opinion of the Bulgarian Ortho-

dox Church on the actual marital cohabitation, marriage contract, the methods of assisted repro-

duction and surrogacy. The Bulgarian Orthodox Church resolutely opposes the introduction of 

such legal institutions, as the actual marital cohabitation and marriage contract. Marriage is one 

of the institutions which constitutes the base upon which the moral foundations of society are built, 

and acts as a guarantee for its stability and prosperity. Apart from a legal aspect, marriage has 

also got a moral aspect which assumes no less significance than the former one, for it is the sac-

rament of the holy matrimony that the Church considers to be blessed. The Bulgarian Orthodox 

Church finds unacceptable the fact that the sacred union of love is turned into a deal by means of 

marriage contract. According to the Holy Synod, the method of assisted reproduction and surro-

gacy inflicts severe damage on the blessed environment and seriously infringes the God-

established forms of human conception, childbirth, raising and educating children. The Bulgarian 

Orthodox Church only recognizes and gives its blessing to the "in vitro" fertilization which uses 

biological material belonging only to spouses to create embryos, each one implanted in the wife 

without destroying any of them. All the embryos are gestated solely by the wife. 

 

Key words: Christian Marriage, Actual Marital Cohabitation, Marriage Contract, Assisted 

Reproduction, Surrogacy 
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Християнският брак е едно от седемте тайнства, установени от Бог и приети от Църква-

та, чрез които се дава Божия благодат. Седмата Божа заповед забранява прелюбодеянието. 

Основните цели на християнския брак са три: взаимно подпомагане на двамата съпрузи 

(мъж и жена) по пътя на духовно-нравственото усъвършенстване; благословено раждане на 

деца; възпитание на децата в християнски дух
1
.  

Предмет на настоящия доклад са някои въпроси, свързани с православното разбиране за 

брака и по-специално тези, засягащи становището на Българската православна църква от-

носно фактическото съпружеско съжителство, брачния договор, методите на асистирана 

репродукция и заместващото (сурогатното) майчинство. С оглед ограничението в обема на 

доклада извън обхвата му ще останат въпросите, свързани със същността на християнския 

брак като тайнство, условията за неговото сключване, отношенията между християнските 

съпрузи, възможността за прекратяването му, анализът на седмата Божа заповед "Не пре-

любодействай"
2
. 

 

1.  Българската православна църква и нейното становище  

относно фактическото съпружеско съжителство и брачния договор 

На 1 април 2008 г. в Народното събрание е внесен проект
3
 на нов Семеен кодекс.

 
В мо-

тивите към него е записано, че се създават два съвършено нови института.  

Посочва се, че за първи път в нашето семейно и гражданско законодателство е уредено 

фактическото съпружеско съжителство на мъж и жена; записано е основното положение, че 

то има правно значение в предвидените от закона случаи; разграничено е регистрирано и 

обикновено (нерегистрирано) съжителство. Посочени са основни области на семейното 

право, в които се проявява правното му значение, като най-важната сред тях според вноси-

теля на проекта е уреждането на произхода на децата, родени от това съжителство. "Инсти-

туционализирането на фактическото съжителство на мъж и жена отговаря на обществената 

необходимост и наложилата се в последното десетилетие широка практика на съвместен 

съпружески живот без сключване на брак" – сочи Министерския съвет в мотивите си. 

Също така се отбелязва, че за първи път нашето право урежда и брачния договор като 

възможност, основана на общата воля на съпрузите да имат имуществено-брачен режим, 

различен от законоустановения – на общност или на разделност. 

1.1. В чл. 13, ал. 2 от проекта се предвижда фактическото съпружеско съжителство и не-

говото прекратяване да се регистрират по реда на глава трета, раздел Х от Закона за граж-

данската регистрация (ЗГР), който раздел трябвало да се създаде с промяна в ЗГР и следва-

ло да носи наименованието "Регистър на фактическото съпружеско съжителство". Пред-

виждало се общините и кметствата да поддържат регистри на фактическото съпружеско 

съжителство, като то се регистрира чрез подаване на заявление лично от двамата партньори 

до кмета на общината или кметството по постоянния или настоящия адрес на един от парт-

ньорите. По същия ред следвало да се заявява и прекратяване на фактическо съпружеско 

съжителство, като е достатъчно волеизявление само от единия партньор.  

Българската православна църква категорично се противопоставя на въвеждането на този 

нов правен институт с аргумента, че бракът е един от институтите, върху които се изг-

раждат моралните устои на обществото и е гаранция за неговата стабилност и благо-

получие; бракът освен юридическа страна има и морална страна, която е не по-малко важна 

                                                           
1
 Коев, Т., Г. Бакалов. Християнството в миналото и днес. С., 2006, с. 124. 
2 По-подробно по тези въпроси вж. Николчев, Д. Брак, развод и последващ брак в Православната 

църква. Канонично изследване. С., 2006 и цитираната там литература.  
3 Вж. Проект на Семеен кодекс, внесен в Народното събрание на 1 април 2008 г. от Министерски 

съвет със сигнатура 802-01-37. 
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от първата, а за Църквата благословено е тайнството венчание
1
. В становището на Св. 

Синод се подчертава, че независимо от обстоятелството, че в проекта за нов Семеен кодекс 

са уредени последиците от съпружеското съжителство относно децата, Българската правос-

лавна църква, водена от православното учение за християнския брак, въплътено в хилядо-

летната традиция на българския народ в брачната институция, не може да приеме това обс-

тоятелство за нормално. Отбелязва се, че бракът като институт е не само предмет на прав-

на защита от страна на държавата и обществото, но той е основа на семейството като "до-

машна Църква" (Рим. 16:5; Филим. 1:2), като градивен елемент на обществото и като 

фактор за възпитанието на децата и поради това е предмет на особена духовна грижа и 

закрила от страна на Българската православна църква. 

Св. Синод намира за необходимо да заяви, че според него на фактическото съпружес-

ко съжителство му липсва един от основните елементи на брака – твърдата и ясно из-

разена готовност на двамата да се посветят един на друг в неразторжим съюз, чиято 

цел, изразена в светото венчание, е единение в Господа. Според Българската православна 

църква това съзнателно взето решение човек се стреми да изпълни според силите си, а кога-

то е извършено и венчание в Църквата, към всичко това се прибавя и упованието в Божията 

благодатна подкрепа; във фактическото съжителство, каквато и регистрация да се извърши, 

такава отговорност липсва; всеки от партньорите се чувства свободен да си тръгне веднага, 

без основателна причина, щом му стане трудно, тежко или просто скучно. В становището се 

подчертава, че държавата е призвана да се грижи за обществения интерес, да гарантира 

правата на своите граждани, но и да бъде заедно с Църквата радетел за морала и сто-

жер на добрите нрави сред българския народ. Св. Синод категорично не приема свежда-

нето на семейните отношения, гарантирани от брака, до обикновена регистрация при фак-

тическото съжителство, от която само една от страните по собствено желание и чрез еднос-

транно волеизявление може да се оттегли. 

1.2. Българската православна църква категорично се противопоставя и на въвеждането 

на брачния договор с аргумента, че уреждайки само имуществените отношения между съпрузи-

те, допълнително облекчава мотивацията им за разтрогване на брака, като по този начин лишава 

от ценности и води до девалвация на този свещен институт
2
. В становището на Св. Синод по 

проекта на нов Семеен кодекс се подчертава, че за Българската православна църква е непри-

емливо чрез брачния договор съюзът на любовта да се превръща в сделка.  
Светият Синод на БПЦ призовава отговорния за приемането на Семейния кодекс зако-

нодателен орган да прояви мъдрост и да отхвърли неприемливите за морала на българското 

общество нови институти в семейното законодателство (фактическото съпружеско съжи-

телство и брачния договор), който призив по отношение на брачния договор не е чут от 

мнозинството народни представители. Понастоящем в глава четвърта на СК са уредени три 

режима на имуществени отношения между съпрузите, един от които е именно договорният 

режим. Съгласно чл. 38 от СК брачният договор съдържа уговорки само относно имущест-

вени отношения между страните по него, като: правата на страните върху имуществото, 

което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях 

имущество преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включи-

телно и със семейното жилище; участието на страните в разходите и задълженията; иму-

ществените последици при развод; издръжката на съпрузите по време на брака, както и при 

                                                           
1 Вж. Становище на Светия Синод на Българската православна църква относно Проект на Семеен 

кодекс, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 1.04.2008 г., на официалната страница 

на Св. Синод в интернет на www.bg-patriarshia.bg 
2 Пак там. 
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развод; издръжката на децата от брака; други имуществени отношения, доколкото това не 

противоречи на разпоредбите на СК.  

 

2.  Българската православна църква и методите на асистирана репродукция  

и заместващото майчинство  

На 29 юли 2011 г. в Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и до-

пълнение на Семейния кодекс № 154-01-84. В мотивите към него вносителят посочва, че 

застаряването на населението, имиграцията на млади хора и повишаването на броя на се-

мействата с репродуктивни проблеми предопределят драстично спадащия брой български 

граждани и че е налице необходимост от повече възможности за това да бъдат използвани 

различни инструменти за насърчаване на раждаемостта и в помощ на двойките, желаещи да 

станат родители. Като необходима стъпка в посока решаване на демографския проблем в 

България се сочи узаконяването на т.нар. заместващо (сурогатно) майчинство. Предлага се 

създаването на нов член 73а в СК, чиято ал. 1 да гласи: "Заместващо майчинство е това, 

при което съпрузи (ползващи се от заместващо майчинство) възлагат с договор за за-

местващо майчинство на друга жена да износи бременност и да роди дете, което е за-

ченато чрез асистирана репродукция с генетичния материал на съпрузите или със 

сперматозоид на ползващия се от заместващо майчинство съпруг и донорска яйцек-

летка." По отношение на договора за заместващо майчинство се предлага с него да се 

уреждат отношенията между желаещите да се ползват от заместващо майчинство съпрузи и 

заместващата майка, който договор да се отнася само за една процедура по асистирана реп-

родукция и да съдържа задължително уговорки относно: съгласието на заместващата майка 

да износи бременност и да роди дете за семейството, ангажиращо я с договора за замества-

що майчинство; съгласието на заместващата майка и на ползващите се от заместващо май-

чинство съпрузи за извършване на асистирана репродукция с генетичен материал на съпру-

зите или сперматозоид на съпруга и донорска яйцеклетка; съгласие на заместващата майка, 

че всички решения във връзка със запазването на бременността и заченатото дете, освен 

тези, засягащи здравословното състояние на заместващата майка, ще се вземат от ползва-

щите се от заместващо майчинство съпрузи; разумните разноски на заместващата майка, 

които ще бъдат поети от съпрузите, през периода на бременността и през възстановителния 

период след раждането, включително разноските за застраховката по чл. 136б, ал. 1 от За-

кона за здравето; други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпо-

редбите на Семейния кодекс. Забранява се заплащането на възнаграждение на заместващата 

майка. Предлага се договорът да поражда действие след одобрение на съда, след което мо-

же да започне процедура по атестирана репродукция за заместващо майчинство. Предлага 

се и създаването на нов чл. 60а в СК с наименование "Произход от майката при заместващо 

майчинство". При заместващо майчинство майка на детето е съпругата, чиято яйцеклетка е 

оплодена, за да бъде заченато дете чрез метод на асистирана репродукция. При заместващо 

майчинство с донорска яйцеклетка майка на детето е съпругата, ползваща се от заместващо 

майчинство. Забранява се на заместващата майка, на донора на яйцеклетка при заместващо 

майчинство с донорска яйцеклетка и на ползващия се от заместващо майчинство съпруг да 

оспорят произхода на детето от ползващата се от заместващо майчинство съпруга.  

Предложеният законопроект е внесен в зала на 26 октомври 2011 г., като на същата дата 

е приет на първо четене. Видно от стенограмата на заседанието на Народното събрание са 

гласували 87 народни представители: за 64, против 6, въздържали се 17. Към днешна дата 

развитие по темата за сурогатното майчинство няма и подобни промени в СК не са приети. 

Българската православна църква е счела за свой дълг да изрази позицията си относно за-

местващото майчинство и методите на асистирана репродукция. В официалното си стано-
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вище
1
 Св. Синод на БПЦ посочва, че заместващото (сурогатното) майчинство и методите на 

асистирана репродукция ("Инвитро оплождане"/"In vitro fertilization" – IVF) са съвременни 

явления и биоетични проблеми, които имат една и съща пресечна точка – въпросът за 

произхода, достойнството, смисъла и предназначението на човешкия живот във всич-

ките му фази. Според Св. Синод на БПЦ това е не само философски и научен въпрос, а е в 
най-висша степен богословски и екзистенциален въпрос, тъй като прескача границите на 
философското и емпиричното познание и надхвърля временния характер на земното ни съ-
ществуване, като навлиза в сферата на надсетивното духовно познание и непреходните из-
мерения на човешкото битие.  

БПЦ не отрича приноса на голяма част от научните изследвания и открития за добрува-
нето на човечеството, но същевременно счита, че правомощията на науката и, в частност на 
медицината, не са безусловни и безгранични, особено когато те се отнасят до венеца на тво-
рението – човека, неговата двусъставна (дихотомна) природа (състояща се от душа и тяло), 
традиционното семейство като основна форма на съжителство между хората и тяхната веч-
на съдба. Тъй като методът на асистираната репродукция и заместващото майчинство 

сериозно нарушават благословената среда и богоустановените форми на човешкото 

зачатие, чадорождение, отглеждане и възпитание, в становището се изразява силно без-
покойство от множеството рискове и предизвикателства, пред които тези медицински прак-
тики поставят съвременните хора, въпреки че според църквата, в основата им нерядко може 
би залягат искрени въжделения и положителни мотиви "в името на живота". Изтъква се, че 
Св. Синод е крайно резервиран спрямо всяка противоречаща на Божията воля човешка на-
меса в основополагащите екзистенциални аспекти на човешкия живот и същевременно се 
напомня, че когато Св. Троица благославя – "невъзможното за човеците е възможно за 

Бога" (Лука 18:27). Обръща се внимание, че неслучайно Православната Църква, ръководена 
от своя Глава Иисус Христос и просвещавана от Св. Дух, като охранителка на живота и ча-
долюбива майка е постановила тържествено да се отбелязват съответни християнски праз-
ници и да се извършват богослужения, св. Тайнства, църковни обреди и молитви, които 
благославят всички основни етапи в човешкия живот и освещават най-важните моменти, 
свързани със създаването на семейство, със зачеването, раждането, отглеждането, възпита-
ването и образоването на децата, с духовно-нравственото усъвършенстване на вярващите 
православни християни.  

В становището се отбелязва, че православното разбиране за брака поощрява безус-

ловната любов, послушанието и себеотдадеността, които по необходимост включват и 

смиреното приемане на безплодието на единия или и на двамата съпрузи, така че то да 

не се превръща в заплаха за целостта, единството и щастието на семейството. Посочва 
се, че раждането на деца не се абсолютизира от Църквата като единствено условие, за да 
бъде православният християнски брак смислен и щастлив и че мъдрото съжителство във 
взаимна почит и любов е това, което откроява семейството като домашна църква с изпълне-
но призвание. Дават се примери от свещената църковна история и от съвременния живот на 
православните християни, свързани с частично, временно или абсолютно безплодие на еди-
ния или и на двамата съпрузи, които обаче поради вярата си в Бога съумяват да преодо-

леят мъката и неудовлетворението, причинявани от бездетието, и да осмислят живота 

си чрез взаимната обич, търпението и осиновяването.  
Напомня се, че Св. Йоаким и Анна (бащата и майката на Св. Богородица), Св. Захария и 

Елисавета (бащата и майката на Св. Йоан Кръстител; Лука 1:5-80) едва в дълбока старост се 

                                                           
1
 Вж. Становище на Св. Синод на БПЦ – БП относно методите на асистирана репродукция и за-

местващото майчинство на официалната страница на Св. Синод на Българската православна църква – 

Българска патриаршия в интернет на www.bg-patriarshia.bg 
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удостояват да станат родители; други християнски семейства никога не доживяват тази ра-
дост, но приемат Божията воля без роптаене, с благоразумна разсъдливост; трети осиновя-
ват изоставени деца, с което много благоугаждат на Бога и помагат на обществото, тъй като 
с добрите си дела показват, че са надмогнали инстинктивния си стремеж към възпроизвеж-
дане на личните си гени, споделят любовта и живота си с чуждо дете и духовно го приемат 
като свое, давайки му възможност да стане пълноценна личност. Посочва се, че генетично-
то, плътското родство със следващите поколения не трябва да се абсолютизира като неиз-
бежно условие за щастлив брак; че лабораторното манипулиране на семейната плодовитост 
не бива да се възприема като уместна алтернатива на безплодието и като пълноправно сред-
ство за ощастливяване на бездетните семейства без оглед на начините, които се прилагат в 
постигането на тази цел.  

В становището се подчертава, че всеки един от посочените по-горе три примера на 

поведение при безплодие представлява възможност за богоугоден личен и семеен из-

бор, който не влиза в противоречие нито с Божията воля, нито с човешките взаимоот-

ношения, обществените нрави и националния интерес.  
По отношение на асистираната репродукция Българската православна църква допус-

ка и благославя единствено "инвитро" оплождане, при което се използва биологичен 

материал, принадлежащ само на двамата съпрузи, за създаване на ембриони, всеки от 

които се имплантира в съпругата, без да се унищожава нито един от тях, като те се 

износват единствено и само от съпругата с аргумент, че по този начин целостта, единст-
вото и хармонията в семейството в значителна степен се запазват. Според Св. Синод при 
останалите методи на изкуствено оплождане и при сурогатното майчинство се допуска неп-
риемливата намеса на множество външни за семейната двойка субекти (познати или непоз-
нати донори, роднини, приятели, сурогатна майка), които дори и при наличието на най-
искрено желание да помогнат всъщност нарушават самите устои на брака. С оглед ограни-
чението в обема на настоящия доклад конкретните рискове пред доброто бъдеще на семейс-
твото и конкретните аргументи на БПЦ относно явното противоречие на някои от методите 
на асистирана репродукция и сурогатното майчинство с православното разбиране за произ-
хода и смисъла на човешкия живот, за устоите и призванието на семейството няма да бъдат 
разглеждани, а ще насърчим читателя да се запознае с тях допълнително. 
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СТЕФАН БОБЧЕВ И БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО НАКАЗАТЕЛНО 
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гл.ас. д-р Ралица Костадинова,  
департамент "Право" на НБУ,  
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Резюме: Настоящият доклад проучва въпроса за приложимото наказателно право 

спрямо българите през периода на османската власт през призмата на Бобчевите научни 

изследвания. Анализира се противодействието на престъпността сред българското насе-

ление, което се е осъществявало по различни начини: от една страна, османският съд, в 

който правораздавал кадията според османското наказателно право, а от друга – кнезът, 

старейшината или еснафския съд, които прилагали българско обичайно право. 

 

Ключови думи: Бобчев, обичайно право, наказателно право 

 

Summary: This report examines the question about the criminal law applicable to Bulgarians 

during the period of the Ottoman domination in the light of Stefan Bobchev’s scientific works. The 

counteraction to criminal activity among the Bulgarian population which has been carried out by 

different means – on the one part, by means of Ottoman courts, in which kadis delivered justice 

under the Ottoman criminal law, and on the other part – the Knez, the Old Men or the Craftsmen 

courts, which applied Customary criminal law. 

 

Key words: Bobchev, Customary law, Criminal law 

 

І. Стефан Бобчев и неговият дебат с д-р Константин Стоилов 

Преди две години, преглеждайки периодичния печат от началото на ХХ век в една от 

столичните библиотеки, попаднах на интересен текст от проф. Стефан Бобчев. Още тогава 

бях впечатлена от неговата достойна постъпка, а днешната конференция ми дава чудесен 

повод да споделя впечатленията си с вас. Става дума за отпечатания във вестник "Българска 

сбирка" текст, посветен на кончината на д-р Константин Стоилов
1
. Преди да цитирам текста 

ще направя кратко отклонение, за да изясня характера на взаимоотношенията между двама-

та изтъкнати български учени.  

Известно е, че преди приемането на Първия български наказателен закон (НЗ 1896)
2
, в 

юридическите среди оценките за него са били противоречиви. От една страна, неговите 

съвременници считали, че наказателната реформа бързо и лекомислено копира чуждото 

законодателство, без да го съгласува с обичайното наказателно право (С. Бобчев), а от дру-

га, били изтъквани неговите предимства – цялост, пълнота, система (К. Стоилов)
3
. Ето защо 

с основание може да се приеме, че Бобчев и Стоилов били опоненти по въпроса за новото 

                                                           
1
 Бобчев, С. Д-ръ Стоиловъ като държавен мъж (По случай тригодишнината от смъртта му). Отпе-

чатък от "Българска сбирка", ХІ, 1904, ІV кн., Печатница П. М. Бъзайтов. С., с. 3.  
2 ДВ, бр. 40 от 21.02.1896 г. влиза в сила на 1 май 1896 г.  
3 Подробно за този спор вж. Йовев. Д. Българско наказателно право. Елементарно изложение на 

началата, които се съдържат в общата част на Наказателния закон. С., придворна печатница "Братя 
Прошекови", 1899, с. 59 и сл.  
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наказателно законодателство. Първият, който счита, че новият НЗ 1896 г. трябва да се осно-

вава на обичайното наказателно право и вторият, който прокарва виждането, че последните 

достижения на наказателноправната наука в Европа трябва да са отправна точка при създа-

ването на първия наказателен закон. Въпреки различията в позиции им Бобчев е уважавал 

личността на своя опонент и след неговата смърт публикува следното: "Стоилов беше све-

тъл лик на български политик и държавник. Политиката и държавните въпроси бяха негова 

област. От тази област той си беше направил един храм, на който служеше на интересите на 

българското общество. На тая служба той беше посветил преимуществено, за да не се каже 

изключително, всички сили, всички дарби, всички знания... България загуби в негово лице 

един високоталантлив и знаменит политически архитект"
1
. Това са думи на честен и досто-

ен човек, уважаващ позицията на опонента си. Неговият пример е достоен за възхищение! 

Въпреки критичното си отношение по време на обсъждането на Наказателния закон от 1896 г. 

Бобчев в крайна сметка приема, че "няма никакво съмнение, че в сравнение с досега дейст-

валия у нас Отомански наказателен закон, новият стои несравнимо по-високо и при това 

съдържа такива важни нововъведения и допълнения в нашата наказателна реформа, които 

не могат да не се признаят от всички, боравещи с правни въпроси у нас"
2
. Освен забележи-

телен човек Стефан Бобчев остава в историята на наказателното право със забележителните 

си изследвания по въпросите на обичайното право.  

 

ІІ. Ученият Стефан Бобчев и неговият принос за българското обичайно  

наказателно право  

1. Проблемите на наказателното право през периода на османската власт  

в правната литература 

Въпросът за наказателното право, прилагано спрямо българите в периода на османската 

власт, не е задълбочено проучван в съвременната българска наказателноправна наука. Така 

например И. Ненов започва разглеждането на въпроса за установяване и развитие на бъл-

гарското наказателно право от Освобождението
3
. Подобен подход използва и А. Стойнов с 

обяснението, че историята на който и да е правен клон е предмет на науката за историята на 

правото
4
. Единствено Д. Михайлов, макар и да отчита, че наказателното право през периода 

на робството е било предмет на специално историко-правно изследване, споменава този 

период бегло
5
. Ето защо историята на българското обичайно наказателно право трудно би 

била изследвана без проучване на изключителните бележки на проф. Ст. Бобчев. Неговите 

изследвания дават основата, върху която от позицията на съвременната наука се анализират 

различни проблеми на престъпленията и наказанията за тях по българските земи.  

 

2. Кадийският съд и наказателното право, прилагано спрямо българите 
През турския период българите са можели да се обръщат по наказателноправни въпроси 

към османския съд, където правораздавали кадиите. Те са заемали особено място в османс-

ката правна система
6
. Кадийският съд бил централна съдебна институция, към която може-

                                                           
1 Бобчев, С. Цит. съч. с. 3-4. 
2 Вж. Бобчев, Ст. Наказателната реформа у нас. - Юридически преглед, 1896, кн. VІ, с. 217.  
3 Вж. Ненов, Ив. Наказателно право на Република България. Обща част. Нова редакция Ал. Стой-

нов. Кн. 1. С., Софи -Р, 1992, с.. 39 и сл.  
4 Вж. Стойнов, Ал. Наказателно право. Обща част. С., Сиела, 1999, с. 53 и сл. 
5 Вж. Михайлов, Д. Основни етапи в развитието на българското наказателно право. – В: Проблеми 

на наказателното право. Обща част. С., Сиела, 2008, с. 44. 
6 Вж. Петрова, Г. Османската правна система и законодателство. – В: Юбилеен сборник на Депар-

тамент "Право", Нов български университет, 2006, с. 143-145. 
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ли да се обръщат както мюсюлмани, така и християни
1
. Именно това положение определя 

сложните им взаимоотношения с мюсюлманското и немюсюлманското население, от една 

страна, и органите на власт, от друга
2
. За тежки престъпления и за такива, в които са участ-

вали мюсюлмани, сезирането на османския съд било задължително, докато за по леки прес-

тъпления българите са се обръщали за помощ към органите в общините, които прилагали 

обичайно право.  

През епохата на Танзимата Османската империя признава известна самостоятелност на 

българските общини, а също и на църковните организации
3
. Това от своя страна довежда до 

санкциониране на редица правни норми, които реално се превръщат в действащо право за 

българите
4
. Така османското наказателно право било задължително само за тежките прес-

тъпления или когато били засегнати интереси на мюсюлманската държава и религия или на 

отделен мюсюлманин. Във всички останали случаи спрямо българите, извършили престъп-

ление, се правораздавало според българското обичайно наказателно право. 

 

3. Особености на българското обичайно наказателно право през ХІХ век  
Известно е, че през този период наред с османското право спрямо българите се прилага-

ло и българско наказателно обичайно право. То се е формирало още в ранните векове от 

историята на българската държава и за народа е символ на националното право. Обичайно-

то право било прилагано в българските общини, еснафски организации и манастирите, а в 

частност наказателното право имало сравнително по-ограничено приложно поле. Макар и 

да не познава още категорията "обществена опасност", българинът определя престъпление-

то като "лоша работа", "срамотна работа", "кривина", а най-показателен е терминът – "каба-

хат", което на турски означава "вина" и с който се обозначава престъпното деяние. Следова-

телно през ХІХ век вече е преодоляно обективното вменяване и наказателна отговорност се 

търси само за виновно извършени деяния. Следва да се отбележи, че продължава да същес-

твува разбирането, че човек върши престъпления поради намесата на зли, свръхестествени 

сили, така той обрича душата си на дявола. Обичайното право е познавало редица наказа-

телноправни институти като неизбежната отбрана, крайната необходимост (крайната нуж-

да); наказателно отговорните лица, доброволния отказ и съучастието, които са имали тра-

диции и установеност в народното съзнание.  

Вече бе уточнено, че тежките престъпления, които засягали османската власт, били под-

съдни на турския съд, който прилагал османското наказателно право. Така само престъпни-

те деяния с по-ниска степен на обществена опасност (престъпления против собствеността 

като дребни кражби и повреда на вещ
5
) или престъпления, извършени в еснафската органи-

зация, се наказвали според обичайното право. Например кражба на вещи с ниска стойност; 

повреда на имот; сбиване и телесни повреди; обида; безнравствени деяния (и изключение на 

                                                           
1 Задълбочено изследване относно ролята на кадийския съд в провинциалната администрация в 

българските земи Градева, Р. Кадийският съд в българските земи (XV-XVIII в.). – В: Българското об-

щество XV-XVIII в. С., Св. Климент Охридски, с. 162- 204; Gradeva, R. On the Judicial Functions of 

Kadi Courts: Glimpses from Sofia in the Seventeenth Century, Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, 

5 Jg (2005). Heft 2, 15-43. 
2 Gradeva, R. Orthodox Christians in the Kadi Courts: The Practice of the Sofia Sheriat Court, 

SeventeenthCentury. – In: Islamic Law and Society. Vol. 4, No. 1 (1997), pp. 37-69. 
3 Подробно т.нар. Танзиматски реформи вж. Тодорова, М. Англия, Русия и Танзиматът. С., Наука 

и изкуство, 1980.  
4 Вж. Грекова. М. От обичай към право. Патриархалният българин в кръговете на чуждост. С., Св. 

Климент Охридски, 1991, с. 8. 
5 Вж. Манолова, М. За българското обичайно право като връзка между минало и настояще. – Го-

дишник на Висш институт "Георги Димитров" – МВР. С., 1990, с. 14.  
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изнасилване) и др.
1
 Във връзка с наказуемите по обичайното право престъпни деяния били 

приложими три вида наказания: 1) парични (глоба); 2) телесни (бой); 3) опозорителни (раз-

веждане на виновния из селото; изгонване от селото). В сравнение с тези, приложими по 

османското право (смъртно наказание, заточение и строг тъмничен затвор), наказанията по 

българското обичайно право се отличавали значително със своя смекчен характер. 

 

4. Наказателното право, прилагано в българските общини 

В българските общини кметът, кнезът и стареите (чорбаджиите) са прилагали обичайно 

право, доколкото това им е било позволено от османската държава. Строго разделение на 

правораздавателната компетентност на кмета и стареите трудно може да се направи поради 

различията в отделните региони. Срещат се най-разнообразни практики – правораздаване от 

кмета, от стареите или съвместно. Съдебните заседания са се провеждали, когато е било 

необходимо и където е било възможно – в училищната стая, в църковния двор, в кръчмата 

или на мегдана
2
. Процесът бил в голяма степен ирационален, тъй като се ползвали с доказа-

телствена сила доказателствени средства като издирване на престъпник чрез врачки и клет-

ва. Наред с това се прилагали и свидетелски показания, оглед, обиск, претърсване. Основен 

източник на правораздаването в общините били разбиранията на народа за добро и зло. Съ-

диите не били юридически образовани и правораздавали по усет и вътрешно убеждение. 

Недоволните от техните решения са можели да се обърнат към османския съд.  

Обичайното наказателно право е имало ограничено приложно поле и се прилагало по 

дребни имуществени спорове и незначителни провинения. Това се обяснява с факта, че 

нормативно на османския съд били предоставени всички спорове със значителен материа-

лен интерес
3
. От друга страна, обаче има основания да се твърди, че "фактически обичайно-

то право е имало много по широко приложно поле от това, което му е предоставила османс-

ката държавна власт"
4
.  

 

5. Наказателното право на еснафските организации 
Обичайно право се е прилагало и от еснафските организации, които по силата на ферма-

на на Мустафа хан ІІІ от 1773 г., са можели да разследват и решават дела с наказателен ха-

рактер, но свързани с дейността им според "старите основни постановления". Така били 

приети и еснафските устави, в които било пренесено обичайното право на българския на-

род. Еснафските устави се прилагали спрямо гражданскоправни, административни и нака-

зателни спорове. Що се касае до наказателното право, то било ограничено приложимо: 1) от 

една страна, спрямо субектите, т.е. само между еснафи (пострадал и извършител); 2) второ с 

оглед тежестта на деянието. Еснафският съд можел да решава въпроса за наказанието само 

при по-леки престъпления – обида между еснафи, засягане на честта или измама.  

Наказанията, налагани от еснафските организации, били: изваждане от еснафа, бой на 

фаланга, бой с тояги, запиране, глоба
5
. Най-често било налагано наказанието глоба – в пари 

или натура, докато телесните наказания се прилагали по отношение на калфите и чираците. 

Обичайното право било прилагано в еснафската организация чрез нейните органи: устаба-

                                                           
1 Подробно относно особеностите на престъпленията, наказуеми по българското наказателно пра-

во вж. Андреев. М. Българско обичайно право. Правно-историческо проучване. С., Наука и изкуство, 

1979, с. 246-251.  
2 пак там, с. 261.  
3 Пак там, с. 192-192.  
4 Пак там, с. 192.  
5 Подробно вж. Неделева, П. Видове наказания в българските еснафски организации. - Юриди-

ческо списание на НБУ, 20101 № 1 (онлайн издание, достъпно на адрес: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2010/3_petj%20nedeleva.pdf 
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шията; еснафски съвет; лонджата (общото събрание). Най-тежките случаи били разглежда-

ни от лонджата, която дори е имала компетентност да преразглежда решени вече дела от 

устабашията.  

 

6. Компетентност на кнеза в областта на наказателното правораздаване  

 по западните български земи 

В западните български земи кнезът е бил представител на народа пред държавата. Кне-

зовете са били включени в състава на османската администрация и били разпределени във 

всеки окръг (нахия). Те се избирали от населението по българските земи и имали за задача 

да го представляват пред турските власти. С оглед на високопоставения си статут кнезовете 

са членували в съдебния съвет при кадията (даавие) и в окръжния съвет при войводата 

(идарето). Във връзка с наказателното правораздаване кнезът е имал съществени правомо-

щия по отношение на простъпките и леките престъпления. Той е можел самостоятелно да 

разглежда наказателни дела, а присъдите във връзка тях били необжалваеми. Ето защо  

"и самият кадия не е приемал да разглежда спорове и дела, които вече са решавани и 

свършени от кнеза"
1
. Що се касае до обхвата на правораздавателната власт на кнеза следва 

да се отбележи, че той не е можел да гледа дела за тежки престъпления като разбойничест-

во, обири, убийства по пътищата и други подобни. Във връзка с тях е имал право само да 

разследва, т.е. да събира доказателства и да залавя извършителите и други съучастници. 

 

Заключение 
Направеният преглед показа, че противодействието на престъпността сред българското 

население през турския период се е осъществявало по различни начини. От една страна, 

това е бил османският съд, в който правораздавал кадията според османското наказателно 

право, а от друга, кнезът, старейшината или еснафският съд, които прилагали българско 

обичайно право. Изборът на компетентен орган не е бил произволен, а се определял от сте-

пента на обществена опасност на извършеното престъпление. Прегледът на източници в 

областта на престъпленията през турския период показа, че за българите действащото писа-

но право е било османското право. Възприемано с известен негативизъм, османското право 

остава чуждо и нежелано. Ето защо истинското правораздаване било в рамките на община-

та, където се прилагали обичаите на българите: "Но у турско време, макар че имаше закони, 

но този закон беше чужд за нас и ние се управлявахме и разправяхме по нашия закон, а 

турския слушахме дип от страх"
2
. 
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ПРАВНОТЕОРЕТИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС 

гл.ас. д-р Светла Маринова,  
Юридически факултет на УНСС 

Правният интерес отразява същностно свойство на правото. Той съдържа смисловата и 
ценностната причина за правото като социална система. Тя насочва съществуващото към 
избрана и зададена възможност за субекта по повод придобиване, притежание и обмен на 
блага. Правният интерес е ценностно легитимно, обективно надличностно целево дължимо 
зададено за човека отношение към социума по повод благата и реда на правото. Тази идеал-
на оценка и смислова причина, които направляват субекта в отношението към другите по-
вод благата и реда на правото е част от дължимото в правото и се съдържа в правния инте-
рес. Ценностното отношение, което се съдържа в правния интерес, съставлява правната 
субстанция без оглед на качеството формална определеност. Целта на настоящото изложе-
ние е подчертаване на същностни качества на правото, които се съдържат в правния интерес 
и в неговите проявни форми.  

Същността на правния интерес е единна, но многолика. Тя се съдържа в редица ценнос-
тно-оценъчни явления1, чрез които той се материализира. Като предмет на правната фило-
софия ценностно-оценъчните явления изграждат легитимността на правната действител-
ност. Те отразяват смисъла и взаимозависимостта на правото с другите фактори на социал-
ната среда.  

Между правото и интереса на същностно ниво съществува генетичната и функционална 
връзка, която се отразява в обществените отношения. Те са контейнерът на правния инте-
рес, на правнозначимото отношение към благата. Институционализирани като правоотно-
шения, те имат качеството целесъобразност като принцип и свойство на правото. Интересът 
съдържа и отразява именно принципа за целесъобразност в правото.  

Целесъобразността отразява свойството на правото и на негови части да служи като ин-
телектуално средство/отношение към достигане на желан, предписан от правото резултат2. 
Той е насочен към благата, зададени чрез реда на правото. Поддържаме извода, според кой-
то целесъобразността засяга средството и резултатите от реализираната цел. Именно с тях е 
съобразен правно признатият интерес. Правният интерес и целесъобразността в правото са 
свързани като същност и проява, свойство на правото. Поради това понятието целесъобраз-
ност има широко смислово съдържание в правото. То не е заложено само в нормите на пра-
вото, които по принцип са целесъобразни, а има по-широка ненормативна природа.  

Понятието правен интерес съдържа целеопределеност и целеопределяемост. Отразява 
целесъответствие с принципната необходимост и полезност на благото, както и с пътя за 
тяхното постигане в конкретна обществена сфера. Поради абстрактния характер на поняти-
ето понятието целесъобразност се избягва или се определя като свойство на фактическите 
действия и постъпки да служат на целите, закрепени единствено в правните норми3. Теза, 
която съвременните правнотеоретични направления преодоляват. 

                                                           
1 Бойчев, Г. Философия на правото. С., 2003, с. 9. 
2 Михайлова, М. Цел и целесъобразност в правото. С., 1983, с. 87. 
3 Пак там, с. 86 
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Макар в различни форми и прояви, правният интерес е основа на социално-фило-
софската същност на правото. Широтата на понятието правен интерес и позитивистичните 
тенденции, предопределят неговото подценяване или конкретизиране до законен интерес. 
От гледна точка на същността на правния интерес като същностно свойство на правото мо-
жем да обобщим, че дълбокият смисъл на законово е правово.  

Правният интерес имплицитно се съдържа в редица разпоредби, но е зададен чрез целта 
на акта, която е поставена преди принципите, чл. 46, ал. 1 ЗНА. Правният интерес като тео-
ретична конструкция, не е обособен като самостоятелен елемент на правото, поради отно-
сителната си съответност, но не и неопределяемост, с оглед ценността – целта на разпоред-
бата, на нормативния акт. Той обаче отразява дължимото отношение към благото, което 
опосредства. Това му придава съответната специфика за правото. Правният интерес, макар 
и имплицитно зададен, винаги съществува, отразява същностно свойство на заинтересовано 
отношение към благата на правото. Интересът е целевата първопричина за правното регу-
лиране. Той свързва правото със социалните факти и с човешкото съзнание1, играе роля на 
смислова причина и условие за постигане на принципната полезна стойност на благата 
предвид реда на правото. Той предопределя правната същност на всяка норма и на всяка 
форма в правото без оглед на тяхната текстуална формулировка.  

2. Правният интерес отразява функционалните връзки между правото и другите социал-
ни регулатори. Всички те регулират поведението едновременно и съществуват в обща соци-
ална среда. Поддържаме тезата, че правният интерес е нeобходимата смислова причина за 
функционирането и действието на правото като оценъчно отношение към действителността. 
Правният интерес, причината за правото се съдържат в обществените отношения. Той е 
вложен в правната същност като специфично оправдано, признато и санкционирано отно-
шение към действителността на правото чрез благата. Правото регулира благата чрез прав-
нодопустимите интереси опосредствано. Като социална регулативна система правото ос-
мисля причините за човешкото взаимодействие, признава ги, свързва ги със останалите 
членове на общността. Чрез признаването на зададен определен от правото интерес като 
израз на отношение към другите по повод благата правото задава граници за допустимо 
отношение на човека към другите.  

Така посредством правния интерес правото задава граници и условия за придобиване, 
ползване и разпореждане с блага. Оттук утвърждаваме извода, че правният интерес като 
същностно свойство на правото едновременно свързва и отделя човека от другите субекти в 
рамките на реда на правото. Основната зависимост, поради която определяме интереса като 
причина за правото е неговото съществуване в обществените отношения. Той е част от су-
бект-обектната релация като синоним на човешко съзнание. Интересът е причина за инди-
видуалното отношение на човека към благата, но и за изискваното отношението на правната 
среда към него.  

Поддържаме тезата, че правният интерес е необходим елемент към целта и целите на 
системата, затова присъства в правните принципи2. За изследователите на правните прин-
ципи е безспорно, че те не са вид правни норми, а имат фундаментално смислово значение 
за правната система. Различният начин на обосноваване на правните принципи намира из-
раз не само в рамките на основанието на правото, но и в рамките на нормативния юриди-
чески анализ. Аргументиращата основа на правните принципи се измества от формално 
юридическа към диалектическа логика. Именно тя задава съответното изискуемо от човека 
отношение като част от субект-обектната релация, която правото преднамира, и върху която 

                                                           
1 Михайлова, М., Правото – смисъл, сянка, противоположности, С., 2001, с. 12. 
2 Тезата се поддържа и от Ф. Рачев. Категорията интерес и характеристиката на Гражданското право на 

НРБ. – Във: Трудове на Висшия икономически институт "Карл Маркс". С., РИС, 1976, с. 14. 
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влага социалноправно и формалноправно съдържание. На тази основа утвърждаваме разби-
рането, че единната правна причина на принципите и интересите в правото е взаимодейст-
вието на правото с другите социални регулатори. От тях правото черпи смислови и ценнос-
тни причини за своето действие. В правото всяко от явленията обаче придобива съответна 
специфика. 

Правният интерес е включен в различните групи правни принципи, изгражда изобщо 
същността на правните принципи. Той е онова ценностно отношение към съответното бла-
го, но не ценност, която съставлява част от принципа. Правният интерес предопределя 
принципа в известна степен. Ценностното отношение на интереса задава целта, но и цен-
ностният модел към нея. Това ценностно отношение обаче в принципа е насочено към един 
социален и полезен резултат. Интересът сочи пътя към целта, резултата, осмислен, допус-
тим и изискуем от правото.  

Принципът е тази мисловна проекция на човешкото съзнание, която носи обективно 
преднамерено, но и субективно оценено отношение към благата на правото – интересите. 
Принципът е по-конкретно явление от интереса. Интересите съдържат дължимо правно от-
ношение към благата на правото, което правото признава и изисква от субектите. В прин-
ципите това изискуемо отношение към благото е смисъл, насочен към конкретизиран и же-
лан общественополезен резултат с оглед конкретика на благото и йерархичност на целените 
резултати. Именно съдържащото се в интересите възможно и желано отношение към блага-
та, които правото регулира, бива насочено към желан резултат чрез принципите. И принци-
пите, и интересите са идеални елементи на съзнанието, вложени са в правните норми в слят 
вид. Това затруднява тяхното извеждане и разграничаване. Въпросът се усложнява и поради 
дълго властвалата нормативистка, формална логика на нормите. Тя не е достатъчна, за да се 
изведе както правната причина, така и правния социалнообоснован резултат, към която 
нормите и правото са насочени.  

Чрез принципите като смислови основи на правото се йерархизират и правните интереси 
с оглед ценността на благата в различни обществени отношения и ситуации. Конституцията 
е основният закон, който не само задава, но и подрежда, ценности, принципи, имплицитно 
интереси и права. По безспорен начин Основният закон санкционира необходимостта от 
регулиране на благата, които правото закриля, както и на дължимия им резултат в различни 
обществени сфери.  

По-свободната в известна степен скрита и динамична форма на правния интерес не оз-
начава липса или произволност на правно регулиране. Природата на правния интерес опре-
деля този уклон. В различните обществени отношения степента на обществена значимост и 
ценностната йерархия на благата е различна. Освен това едновременното съществуване на 
правните интереси на субектите като предмет на правно регулиране ги предопределя като 
по-динамични. 

Носител на правнозначимия интерес е човекът и правото задава отношението на правни-
те субекти по различен начин. Санкционира различна правнодопустима възможност към 
благото в рамките на единния правен интерес. В това е същността на правното регулиране. 
Субстанцията на правния интерес зависи от различната цел (благото) в йерархията на об-
ществените отношения в рамките на ценностния ред. Поддържаме извода, че Основният 
закон йерархизира интересите имплицитно чрез ценностите, принципите, благата, чрез по-
зициите към тях. Той не съдържа директно правни интереси. Конституцията само задава 
принципното положително отношение към благата и ги декларира като блага. Оттам трай-
ното и устойчивото в конституцията се отнася до благата и правните субекти. Тези два фак-
тора са непроменливи. Правният интерес, като призната и защитена позиция към благата на 
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правото е отчетена, но е променлива1 и снета в текущото законодателство. Подкрепяме този 
извод, според който позицията към благата, вложена в правния интерес, е променлива с ог-
лед различните цели на правна регламентация във видовете обществени отношения и усло-
вията към тях. Правната позиция, отразена в Основния закон, съдържа принципното поло-
жително отношение към благата по повод осмисленото и изискуемо от правото. Тя се съ-
държа, отчита, следва и декларира от правото. Тя е проява на правния интерес. Конституци-
ята чрез поливариантното препращане по различен начин към признатото отношение към 
благата в различни обществени сфери задава граници на допустимия правен интерес, зна-
чим за правото. Конституцията съдържа в снет вид правния интерес. Тя го съдържа на пър-
во място чрез правните принципи като теоретични конструкции, носещи смисъла на прав-
ната система. 

Предвид извода, че правните принципи съдържат правни интереси в снет вид, а в конс-
титуцията преобладават правни принципи, ще направим някои уточнения. На още по-
голямо основание правните нормите съдържат интереси. Съдържат се и в субективните 
права и юридическите задължения. Без да се спираме подробно в понятието норма, е вло-
жено голямо по обем съдържание. В тази връзка голяма част от конституционните разпо-
редби, които съдържат норми, някои ги определят като конституционни предписания2, не 
съдържат трите елемента на правните норми. Всички конституционни разпоредби (не Конс-
титуцията), а визираните в нея принципи, норми, правни позиции, обаче имат непосредст-
вено действие. Те пряко определят правни качества, правни позиции към благата, защитават 
правни интереси, но в неразвит вид. Конституцията съдържа само означаване на благата. Тя 
не съдържа развитието им като признат от правото и санкциониран правен интерес. Той 
обаче е част от същността на правото. Конституционните разпоредби играят роля на юри-
дически факти и пораждат непосредствено правни последици, те настъпват ex lege3. Живко 
Сталев застъпва тезата за нормативния характер на правните предписания. Според него в 
конституцията има безусловни норми4. Правните норми свързват отмерени условия с отме-
рени последици. Те институционализират социалния интерес в правен. Правните норми 
обаче следват обективност на връзката права – задължения. От факта, че няма норми, които 
да настъпват, без да са настъпили юридически факти, следва, че различните конституцион-
ни разпоредби имат качествено различна природа, но всички имат непосредствено дейст-
вие. Затова Конституцията е израз на дължимото и на правнопризнатия интерес. Тя конкре-
тизира, по-точно декларира правните интереси, които са от особена обществена значимост. 

Едни правни разпоредби задават правни принципи. Други дефинират блага, които пра-
вото защитава. Други конституционни разпоредби дефинират общи правни позиции към 
блага, които биват детайлизирани чрез изрично или мълчаливо препращане към "предвиде-
ните в закона случаи". Този е типичният случай на изразяване, деклариране на правния ин-
терес. В едни случаи се установяват свободни позиции към благата. С други се ограничават 
с оглед степента на обществена значимост на благото и в определена обществена сфера, но 
пречупена през правното отношение на позицията субект-обект, човек-общество. От този 
факт следва логичното и оправдано използване на понятието законов интерес. Става въпрос 

                                                           
1 Дачев, Л. Юридически дискурс. Русе, 2004, с. 305. 
2 Стойчев, Ст. Конституционно право на Република България. Част първа. С., 2000, с. 31. 
3 Тази позиция застъпва Лъчезар Дачев в Юридически дискурс. Русе, 2004, с. 313. Другата проти-

воположна позиция, че не всички конституционни разпоредби могат да се прилагат непосредствено -  

се застъпва от Б. Спасов и Ст. Стойчев. Същата позиция застъпва и Ж. Сталев в Непосредствено от-

менително действие на конституцията спрямо завареното право. – В: Проблеми на конституцията и 

конституционното правосъдие. С., 2002, с. 13. 
4 Живко Сталев в Непосредствено отменително действие на конституцията спрямо завареното 

право. – В: Проблеми на конституцията и конституционното правосъдие. С., 2002, с. 12. 
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за този интерес, признат от правото, който законът е детайлизирал и който изразява дължи-
мото отношение на правото в дадена обществена сфера към благата. И то чрез посочване на 
конкретноправни средства и то законови средства за неговото осъществяване. Предметът на 
разглежданото понятие е по-широкото понятие за правен интерес. Определящ е изводът за 
утвърждаване на общотеоретичната природа на правния интерес като същностно свойство 
на правото. Правният интерес е дължимо, определяемо и признато от правото отношение 
към благата, включено в понятието законов интерес.  

Ако се върнем към същността и проявите на правния интерес в Основния закон, непос-
редственото действие на конституционните разпоредби според нас не означава фактическо 
непосредствено действие на текста. Правните норми са безспорна съставка на правното яв-
ление, но не единствената1. В него присъстват и юридически факти, правни състояния. Те 
също следват от зададената, определена чрез нормата позиция, от отношението към благата, 
което правото съдържа и изисква. Правното явление не е тъждествено с нормата, то е резул-
тат от научен синтез на конкретни емпирични явления, изразени с правни понятия. Правото 
съществува като съвкупност от множество правни явления, а нормата само обединява ем-
пиричните явления в конкретно явление на обществено-правната реалност2. Поддържаме 
тезата, че нормите, включително конституционните, не са фактическото. Те са тази логи-
ческа връзка, която опосредства определяемото правно отношение към благата и правната 
власт спрямо тях. Правните норми определят и релевантността на фактите, а не само диспо-
зицията или правилото за поведение. Подкрепяме извода, че в юридическите факти, които 
особено конституцията и текущото законодателство задава, също се съдържат правни инте-
реси. Това твърдение подсилва извода, че правният интерес съставлява правнодължимото 
отношение към благата, което правото задава. Правото, без да е наш фокус, е отношение 
към действителността, а не самата действителност3. Неговото битие съвсем не е само в 
нормите в цялост. Правните интереси се съдържат в снет вид в нормите като изискуем ре-
зултат или като зададено условие, като извод на изискване на правото към отношението на 
човека към благата, които правото регулира. Оттам правният интерес се реализира в субек-
тивно права и не по-малко в юридически задължения като правнозначимо и изискуемо по-
ведение. Правният интерес обаче в снет вид се съдържа и в юридическите факти, оценени 
като правно релевантни и в последиците, които нормата изисква като резултат от правноз-
начимото поведение. От изказано можем да направим извода, че правният интерес носи 
същността на правото. Той съдържа зададено – определено или определяемо – от правото – 
дължимо отношение към благата, осмислени към целта на и във правния ред. Съдържа се в 
правни условия, за да бъде субектът част от правоотношението. Съдържа се и в последици-
те като изискан резултат, зададен пряко или в определени правни граници.  

Тъй като правният интерес съществува в различни правни форми, то конституцията има 
непосредствено действие. Разликата между тях е, че някои от конституционните разпоредби 
носят модели, които задължително трябва да се развият, за да се реализира динамичната4 
функция на конституцията. Статичната функция представлява връзката с правните принци-
пи, засягащи фундаменталния порядък по-скоро на политическото устройство на държава-
та. Критерият за правния интерес в публичното право (благо) се проява чрез целесъобраз-

                                                           
1 Ганев, В. Курс по обща теория на правото. Увод. Методология на правото. С., 2003, с. 12. 
2 Ганев, В. Курс по обща теория на правото. Увод. Методология на правото. С., 1993, с. 251. 
3 Без да се спираме на този фундаментален теоретичен въпрос и то с методологично значение за 

науката, той се поддържа от водещи имена в областта на общата теория на правото. Вж. Л. Дачев, 

Юридически дискурс...., с. 214. 
4 Спасов, Б. Учение за конституцията. С., 1994, с. 28. 
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ност на обществените отношения1. Така например въпросите, които засягат формата на 
държавата, начина на реализиране на публичната власт, се съдържат в правни принципи. Те 
отразяват в снет вид правния интерес. Оттам правният интерес се сдържа в правноцелесъ-
образни резултати от поведението на субектите. Различен е общественият характер на бла-
гото  – оттам и функционалното му предназначение. Различен е начинът на санкциониране 
на правния интерес към него. 

В частното право конституционните разпоредби по-скоро общо изразяват общи правни 
качества; общи правни позиции към благата или дефинират блага2. Благата, които консти-
туцията съдържа, доколкото могат да бъдат разделени на частни-индивидуални и публични-
обществени, защото са диалектически свързани, изискват задължителна последваща детай-
лизация чрез посочване на субективните права и юридическите задължения. Правото задава 
не само правните резултати, а по-скоро възможностите за правнодопустимо поведение към 
целения резултат. Именно правнозначимото поведение чрез субективните права и юриди-
чески задължения е съдържанието на типичното разбиране за правния интерес в текущото 
позитивно право. Същността на правния интерес се проследява чрез субективното право и 
правното задължение като последица и израз на оправдано и определено отношение към 
правнозначимите блага.  

Ако се върнем към правните позиции към благата извън принципите в основния закон, 
то подкрепяме виждането, че правният интерес е само деклариран, но не и определен. По-
точно е да се каже, че правният интерес в конституционните разпоредби не може да се кон-
струира в модел на норми. Той носи регулативна енергия, която трябва да се развие чрез 
конкретика, вложена в правни норми3.  

Конституционните разпоредби, които включват конституционни права, задължения и 
забрани, конкретизирани в текущото законодателство, не са правни интереси. Те съдържат 
потребности, а не признати правни интереси. Същата теза се поддържа почти единодушно, 
макар и по различен повод. Според нея основните права се снемат в законите като произ-
водни права4. С оглед същността на правния интерес като определено обективно отношение 
към благата поддържаме тезата, че основните права не са правни интереси. Те са потреб-
ности, които законодателят определя като блага, придава им само правно качество, защита-
ва ги5. 

3. Понятието субективни права, макар да се развива първоначално в рамките на циви-
листиката, заема все по-големи сфери на правно приложение. Субективното право отразява 
свободата да се разпореждаш с блага, но свобода, която обективния ред, правото и правната 
система признават. Съществуват две тези по въпроса за отношението интерес – субективни 
права. Тъй като субективните права и задължения са корелативно свързани, то интересът 
стои в основата и на правните задължения. На друго систематично място сме разгледали 
извода, че в основата на субективните права, на правния ред стоят правни задължения. Ана-
лизирайки правата - задълженията и интересите, подкрепяме тезата, че правото е система от 
задължения. Правото е средството, чрез което социалната власт на зададено положително 
оценено отношение на човека към благата от общността се превръща в правна власт. Пра-
вото е регулатор, който съществува чрез задълженията към реда, зададени надличностно. 

                                                           
1 Михайлова, М. Цел и целесъобразност в правото. С., 1983, с. 91. 
2 Дачев, Л. Цит. съч., с. 322. 
3 Милкова, Д. Юридическа техника. С., 2002, 77. 
4 Бойчев, Г. Понятие за основни права. – В: Основни права на човека. С., 2002, с. 12. 
5 По този въпрос същата позиция поддържа и Михайлина Михайлова. Правото – воля, субективно, 

нормативно, социално.  С., 1993, с. 64-65. Същата теза поддържа и Лъчезар Дачев. Цит. съч., с. 303. 
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Субективните права са тази част от задълженията, която е средство към благата, зададено на 
всеки поотделно.  

Правният интерес намира израз в субективното право. Според нас обаче интересът има 
самостоятелна роля за правото. Той изгражда същността на правото и намира проява във 
всяка правна форма. По въпроса дали интересът е част от съдържанието на субективното 
право, или е негова предпоставка и цел1 според нас правният интерес е цел на субективното 
право. Интересът определя целта, а тя – волята за определено правно значимо поведение – 
субективно право, юридическо задължение или за изразяване на воля. Волята стои в осно-
вата на разпореждането, прехвърлянето на субективното право, но не е самото субективно 
право. 

Същността на интереса като определяща черта на правото се проявява и в юридическите 
факти. Те са реципиенти на правна нормативност2. По наше мнение предвид фундаментал-
ната същност на правния интерес той обхваща не само случаите на нарушени права и инте-
реси на другите субектите3. Поддържаме тезата на автора, че правният интерес като абсо-
лютна процесуална предпоставка не е зависим само от принадлежността към публичното 
право. Обособяването на един правен интерес не е производно от това, че държавата е за-
дължителен участник в правоотношението. При определянето на правния интерес трябва да 
се изхожда от неговата същност и значимост за обществения интерес. Правният интерес е 
свързан с обществения интерес, но и с принципното отношение към значимо правно благо и 
неговата конкретна защита. Тя може да не съдържа само законови, изрично прогласени 
възможности. Правният интерес отразява обективно зададено и положително оценено прав-
но положение, изискване на правото към субекта. То е предположеното и изискуемо мате-
риалноправно обект-субектно отношение и връзка, оценена и институционализирана от 
правото. Правният интерес съдържа оценката на един предположен юридически факт, кой-
то става основа за конкретизирането в законен, процесуален интерес и т.н.  

Тази е правнозначимата възможност и връзка, когато се създава презумпция или фикция. 
Юридическият факт и да не възникне, да остане дори правна неистина е носител на правна 
нормативност. Той съдържа едно обективно зададено и селектирано изискуемо отношение, 
на субектите по повод правнозначимо благо. Поддържаме тезата, че юридическите факти са 
следващото битие на правния интерес. 

4. Богатата природа на правния интерес като същностно свойство на правото намира из-
раз в различни явления, в различни правни дялове. Правният интерес е понятие както на 
процесуалното право, така и на материалното право. Той носи същността на правото да 
оценява и задава отношението на субектите към правнозначимите блага. Правният интерес 
отразява онази връзка, която опосредства благата и правнодопустимата власт спрямо тях. 
Такива са правото на защита, на справедлив процес с признати за субекта средства. В този 
смисъл е решение на КС от 1995/21, според което обективното нарушаване или застрашава-
не на субективното право или законен интерес на гражданин или юридическо лице е мате-
риалноправно основание за включването му в кръга на съдебнообжалваемите актове, и че 
"същевременно това материалноправно основание легитимира процесуалноправния интерес 
от съдебното обжалване на административен акт".  

                                                           
1 Маринова, Св. Интересът в правото – обективни и субективни проявления. – Съвременно право, 

4/2012, с. 72. 
2 Михайлова, М. Теория на правото. С., 1996, с. 41. Също и Ф. Рачев. Цит. съч. 
3 Вж. Еленкова, Ал. Редовност и допустимост на жалбата и протеста в К. Лазаров, Ем. Къндева, 

Ал. Еленков, Коментар на АПК, С., 2007, с. 135. Ем. Къндева. Правният интерес в административния 

процес. – Административно правосъдие, 5/2008, с. 7. 
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Принос към материалната същност на понятието правен интерес е практиката на Съда на 
Европейските общности (СЕО). СЕО приема, че по делата за отмяна на незаконосъобразен 
акт на институция, понятието за интерес от разрешаването на спора, трябва да се разбира 
като пряк и вече възникнал интерес от последиците на основанията, въз основа на които се 
иска отмяната на атакувания акт1. Правният интерес засяга правни фигури, предвидени от 
закона права, свободи, интереси, задължения, които са същността на правоотношенията и 
предизвикват правни последици. Правният интерес обаче се съдържа и в правните причини 
и правните последици на едно правоотношение. Следователно правният интерес разпрости-
ра действието си в правната система с оглед нежелани или желани правни последици от 
съществуването на едно признато правно положение с цел принципна оценка на едно благо.  

Предвид изложеното правният интерес е субстанционално, а не акцесорно качест-
во/свойство на правото. Той отразява природата, целта и причините за правното регулиране. 
Съдържа взаимозависимостта между правото и другите социални регулатори. Затова прав-
ният интерес се съдържа в редица правни явления и философско-правни и общотеоретични. 
Правният интерес отразява богатата същност на правния феномен.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Това становище на СЕО подчертава три важни белега на правния интерес: 1) че интересът е пряк; 

2) че интересът е "вече" възникнал, т.е. той съществува още преди и независимо от всякакъв процес; и 

3) че той изразява връзката с основанията, въз основа на които се иска отмяната на атакувания акт, т.е. 

връзката между пороците на акта и тяхното въздействие върху правното пространство на "заинтересо-

ваното" лице. Цитирано по Ем. Къндева. Цит. съч., с. 11. 
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УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ  
И РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА –  

ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ, ТЕНДЕНЦИИ 

гл.ас. д-р Павел Смолички,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: p_smolichki@abv.bg 

Резюме: В началото на изграждането на Третата българска държава се полагат ос-

новите и на наказателнопроцесуалното законодателство и наука. Още в първите приети 

актове се възприема участието на обществеността в наказателното правораздаване, 

като се предвиждат изборни съдии наред с постоянните и съдебни заседатели. През от-

делните периоди от развитието на държавата народният елемент участва по различен 

начин в осъществяването на правосъдието, въвеждат се фигурите на обществения обви-

нител и обществения защитник, на поемните лица, някои форми впоследствие се изоста-

вят, но участието на съдебни заседатели при разглеждането и решаването на наказател-

ни дела неизменно присъства като принцип на наказателния процес и до днес. Върху тази 

най-типична проявна форма на участие на обществеността е фокусиран настоящият 

доклад, в който се проследява историческото развитие на принципа, съвременната му 

уредба и тенденцията за бъдещото му развитие. 

 

Ключови думи: правосъдие, участие на обществеността, съдебни заседатели, поемни 

лица, съд с жури, шофенски съд 

 

Summary: The foundations of criminal law and procedure, and of criminal justice science, 

were laid at the beginning of the Third Bulgarian State. The very first bills that were passed 

contain information about the participation of the public in the administration of criminal justice; 

there were also provisions for appointment of ad hoc judges along with the permanent ones, as 

well as jurors. In the different periods of the development of the State, the public component has 

had different roles in the administration of justice. The figures of the public prosecutor and public 

defender were introduced, as well as that of the independent witnesses. Some of these were 

abandoned later on, but the inclusion of jurors in the consideration and adjudication of criminal 

cases has always been a constant element in the criminal process, and continues to be to this day. 

It is on this most typical and widely manifested form of participation of the public that this report 

is focused on, and it traces the historical development of the entire principle, its modern structure 

and the trends for its future development. 

 

Key words: justice, participation of the public, jurors, independent witnesses, court of jury, 

bench trial process 

 

 

Сред основните въпроси, които привличат вниманието на видния български юрист и 

обществен деятел проф. Стефан Бобчев при изследването на устройството и правната уред-

ба на отделената като автономна провинция според условията на Берлинския договор Из-

точна Румелия, е участието на обществеността при осъществяването на правосъдието. 
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Проф. Бобчев акцентира върху основните предимства на участието на обществеността, ос-

новавайки се на принципното разбиране, че "от голяма полза за правосъдието беше допус-

кането на народния елемент да участва в правораздаването"
1
. 

Участие на народа се е предвиждало по всички видове дела: "Кметските или общински 

съдилища с двама заседници (асесори) упражняваха раздаване на правосъдие както по 

граждански, тъй и углавни дела.... Не беше безполезно и участието на търговски заседници 

при окръжното съдилище, когато то съдеше търговски препирни."
2
. Изтъква се предимство-

то при въвеждането на една такава уредба, осигуряваща достъп до правосъдие за жителите 

на малките градчета и села: "По този начин за дребните препирни и свади селянинът и 

гражданинът там, гдето в града нямаше околийски съдии, нямаше нужда да се мести и да 

отива да дири в далечен град правосъдие. А това беше едно голямо улеснение за народната 

маса изобщо. В туй отношение Орг. Устав беше не само отговорил на едно предание и на 

един народен обичай, но в същото време той беше удовлетворил една насъща обществена 

потреба."
3
 

Чрез допускането на изборни съдии наред с "правителствените"
4
, правната уредба оси-

гурява широки възможности за участие на народа в правораздавателната дейност. Съдебни-

те съзаседници на кметовете и околийските съдии, както и търговските съзаседници при 

окръжните граждански съдилища се включват в групата на "временните съдници", които се 

избират от населението и имат право да бъдат преизбирани без ограничение. Те получават 

възнаграждение за заседание, което се определя от главните съвети в окръга.  

Предвиждат се редица отрицателни предпоставки за избора на временни съдници – не 

могат да бъдат избирани: 1) лицата, които не знаят да четат и пишат; 2) слугите под заплата; 

3) лишените според наказателния закон от граждански, политически и съдебни права;  

4) невъзстановените изпаднали в несъстоятелност; 5) обвинените или задочно осъдените;  

6) осъдените на углавни или опозорителни наказания или най-малко на една година затвор. 

Установена е и несъвместимост – не могат да бъдат избирани чиновници на областта и во-

енните на действителна служба
5
. Изборни съдии са предвидени и във Временните правила 

за устройството на съдебната власт в Княжество България, които уреждат съдебната дей-

ност в Княжеството до приемането на Закона за углавното съдопроизводство (утвърден с 

указ от 4.04.1897 г., под № 65, обн., ДВ, бр. 77 от 7.04.1897 г.).  

В първите години от съществуването на Третата българска държава, народното участие 

в правораздаването се реализира в двете направления: чрез изборните съдии и чрез съдеб-

ните заседатели. Оттогава до днес в първото направление се забелязва коренна промяна, 

като отпада възможността в правосъдието да участват изборни съдии. Във второто направ-

ление се забелязва развитие през отделните периоди от историята на Третата българска 

държава, но в наказателното съдопроизводство за разлика от другите съдебни процеси се 

запазва участието на народа в правораздаването чрез съдебните заседатели. В чл. 26 от ЗУС 

се регламентира компетентност на окръжните съдилища с участие на съдебни заседатели по 

делата за престъпления, за които се предвижда наказание не по-малко от пет години строг 

тъмничен затвор, както и за изрично посочени престъпни състави. Подробните правила за 

избирането, правомощията и дейността на съдебните заседатели се уреждат в обнародвания 

                                                           
1
 Бобчев, Стефан. Източна Румелия. Исторически поглед, устройство, законодателство и правосъ-

дие (приноси към новата история на българското право). Отделен отпечатък от Годишника на Со-

фийския университет, Юридически факултет, том ХІХ, 1924 г. София, Печатница "Художник", 1924, 

с. 180. 
2 Пак там. 
3 Пак там. 
4 Цит. съч., с. 178. 
5 Цит. съч., с. 183. 
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четири дни преди ЗУС специален Закон за съдебните заседатели (Обн., ДВ, бр. 74 от 

3.04.1897 г., в сила от 1.01.1898 г.). 

Още с първите действащи в Третата българска държава нормативни актове (Временните 

съдебни правила по углавното съдопроизводство в общите съдилища от 1978 г., Закона за 

углавното съдопроизводство и Закона за съдебните заседатели от 1897 г.) народното учас-

тие в правораздаването заема централно място сред основните начала на наказателния про-

цес. Установената с тези актове обаче двустепенна избирателна система като част от проце-

дурата за избор на съдебни заседатели, впоследствие заменена с избор чрез жребие, и рег-

ламентирането на правомощия на заседателите да участват само и единствено при решава-

нето на въпроса за виновността и то не сами, а съвместно с "коронните" съдии, съществено 

се различават с възприетата след приемането на Конституцията на Народна република Бъл-

гария (Обн., ДВ, бр. 284 от 6.12.1947 г., отм., бр. 39 от 18.05.1971 г.) нормативна база. 

Принципът е закрепен на конституционно ниво в чл. 57, съгласно който "в правораздаване-

то участвуват и съдебни заседатели". Правомощията на съдебните заседатели по новата 

уредба следват модела на съд със шофени, като се установява пълно равенство в правата на 

съдебните заседатели с тези на постоянните съдии – мненията им по всеки въпрос са еднак-

во решаващи с тези на професионалните съдии; имат право през цялото време да задават 

въпроси; при съвещанията и постановяването на присъдата съдебните заседатели участват в 

гласуването наравно с постоянните съдии при решаването на въпроса както за виновността, 

така и за наказанието; неучастието на съдебни заседатели при разглеждането на дела, за 

които се предвижда тяхното участие, или неподписването на присъдата от някой от тях, 

опорочава толкова съществено присъдата, че съставлява безусловно основание за нейната 

отмяна
1
. В действащия до преди 7 години Наказателно-процесуален кодекс (Обн., ДВ,  

бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., отм., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 

29.04.2006 г.) този принцип в наказателния процес е установен в чл. 7 първоначално като 

"Участие на обществеността в наказателното производство" и предвижда, че "в случаите и 

по реда, предвидени в този кодекс, в наказателното производство участвуват представители 

на обществеността като съдебни заседатели". Както се изтъква в правната литература, "това 

определение е достатъчно широко, за да обхване всички форми на участие на обществе-

ността в наказателния процес, които действуват сега, както и тези, които неизбежно ще въз-

никнат в бъдеще в хода на развитието на общественото начало и по-широкото въвличане на 

обществеността в борбата срещу престъпленията и другите закононарушения"
2
. Тенденция-

та от приемането на отменения НПК от 1974 г. до момента обаче е в обратна посока, като 

отпадат от наказателния процес някои форми на участие на обществеността (например об-

ществените обвинители и защитници, поставя се под въпрос и необходимостта от поемни 

лица). Впоследствие промяната в начина на избиране на съдебните заседатели предизвиква 

промяна и в наименованието на този традиционен за българския наказателен процес прин-

цип – с измененията на НПК от ДВ, бр. 70 от 1999 г. се възприема като наименование на 

принципа "участие на съдебни заседатели в наказателното производство". В НПК от 1974 г. 

се предвижда разглеждане и решаване на дела като първа инстанция и от Върховния съд – 

съгласно чл. 23, ал. 2. "Върховният съд разглежда наказателните дела като първа инстанция 

в състав от трима съдии и четирима съдебни заседатели." До въвеждането на триинстан-

ционното производство обаче е налице изрична забрана за втората инстанция да установява 

нови факти като една своеобразна гаранция срещу подмяна на вътрешното убеждение на 

първоинстанционния съд, който решава с участието на съдебни заседатели, с вътрешното 

                                                           
1 Павлов, Ст. Основни начала на наказателния процес на Народна република България. София, На-

ука и изкуство, 1956, с. 89. 
2 Павлов, Ст. Наказателен процес на Република България. Обща част. София, Сиби, 1996, с. 70. 
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убеждение на второинстанционния съд, в който участват само постоянни съдии
1
. Промяна-

та в правната уредба чрез предоставяне на правомощия на въззивната инстанция да провеж-

да съдебно следствие независимо от липсата на съдебни заседатели в решаващия съдебен 

състав, предизвиква съмнения за допускане на такава подмяна във вътрешното убеждение, 

поради което се поставя и въпросът за важимостта на принципа за цялото наказателно про-

изводство. Това води до още по-голямо стесняване и в названието на принципа, като в съот-

ветствие с развитието на правната уредба, в новия НПК е прецизирано наименованието му 

като "участие на съдебни заседатели в състава на съда". 

Принципът е конституционно установен – съгласно чл. 123 от Конституцията на Репуб-

лика България, "В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни за-

седатели." Принципът има съдоустройствен характер, но същевременно и функционална 

проява
2
. В чл. 8 от НПК не само се регламентира действието на принципа в наказателния 

процес, но и изрично се установява правилото, че "съдебните заседатели имат еднакви пра-

ва със съдиите". Участието на народа в правораздаването се отчита от Европейския съд по 

правата на човека в Страсбург като една от най-важните форми за реализиране на суверени-

тета на народа да участва в една от трите държавни власти и в този смисъл, е един от неиз-

менните елементи на правовата държава. Принципът осигурява по-широка колегиалност 

при разглеждане на делата; действителна независимост на съда; състезателност; възмож-

ност да се пренесе народното правосъзнание при разглеждане и решаване на делата; въз-

можност да се осъществи контрол на обществото върху правосъдието.  

През последните години с особена актуалност се поставя въпросът за начина на избор на 

съдебните заседатели. До приемането на действащата Конституция съдебните заседатели се 

избират пряко от обществеността на съответния избирателен район при условията на равно, 

пряко и тайно гласуване. След приемането ѝ настъпва цялостна промяна в законодателство-

то и съответно в начина на избиране на съдебните заседатели според Закона за съдебната 

власт. Те вече се предлагат от общинските съвети и се избират от съдиите, което наложи 

формулирането на принципа като участие на съдебни заседатели по наказателни дела, 

вместо участие на представители на обществеността в наказателния процес. Съгласно чл. 

45 ЗСВ съдебните заседатели се назначават по предложение на общинските съвети: 1) за ра-

йонните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд; 2) за окръж-

ните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд; 3) за воен-

ните съдилища – по предложение на командирите на поделенията от общото събрание на 

съдиите от военно-апелативния съд. Съгласно чл. 6 от Наредба № 1 от 3.02.2011 г. за съдеб-

ните заседатели Столичният общински съвет и общинските съвети избират комисии, които 

изготвят предложения за съдебни заседатели. Предложения за заседатели може да прави 

всеки съветник, като кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изисквания-

та по чл. 67 от Закона за съдебната власт. С оглед изискванията към съдебните заседатели в 

състава на съда при разглеждане и решаване на дела срещу непълнолетни подсъдими, а 

именно – да бъдат учители или възпитатели (чл. 390, ал. 2 НПК), се предвижда най-малко 

10 на сто от предложените кандидати да са с педагогическа квалификация. Комисиите док-

ладват предложенията за съдебни заседатели на общинските съвети. На заседанието при 

обсъждането на предложенията съветниците могат да предлагат и други кандидати за съ-

дебни заседатели, които отговарят на изискванията по чл. 67 ЗСВ. Кандидатите, които се 

предлагат за съдебни заседатели в съответния съд, се определят от общинския съвет.  

                                                           
1
 Павлов, Ст. Основни начала на наказателния процес на Народна република България. София, На-

ука и изкуство, 1956, с. 93. 
2 Манев, Н. Наказателно-процесуално право. Ръководство за студенти. София, Ромина, 2010, с. 34. 
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Изготвянето на предложенията за съдебни заседатели от общинските съвети в последно 

време с особена острота поставя въпроса за политизирането на избора на съдебни заседате-

ли, доколкото общинските съветници са представители на определени политически сили. 

Към този проблем се добавя и липсата на законово предвиден ред (дори и с подзаконов 

нормативен акт) за издигането на кандидатурите от страна на общинските съветници – лип-

сват каквито и да било правила за подбора на кандидатите. Нормативно установени са само 

изискванията към кандидатите: да са дееспособни български граждани; да са навършили 21 

години, но да не са навършили 70 години; да не са осъждани за умишлено престъпление, 

независимо че са реабилитирани; да се ползват с добро име в обществото. 

Липсата на законови правила предизвика празнота в правната уредба особено след при-

емането на Решение на Конституционния съд № 10 от 2011 г., с което се обявява за проти-

воконституционен текстът на чл. 75 ЗСВ, делегиращ на Висшия съдебен съвет правомощие-

то да приеме наредба, с която да определи: 1) реда, по който се посочват кандидатите за 

съдебни заседатели; 2) възнагражденията на съдебните заседатели; и 3) други организаци-

онни въпроси, свързани със съдебните заседатели. 

Действащото в момента законодателство предвижда участие на съдебните заседатели 

при разглеждането на наказателни дела само в съдебния състав на първа инстанция, като и в 

тази насока е налице ограничение – когато за престъплението се предвижда наказание до 5 

години лишаване от свобода, делата се разглеждат еднолично от съдия, без участие на съ-

дебни заседатели като представители на народа, пренасящи в съдебния процес народното 

правосъзнание. 

Когато законът предвижда компетентност на съдебен състав със съдебни заседатели, 

тяхното участие винаги е задължително и въпрос на законен състав. Незаконността на съ-

дебния състав представлява абсолютно съществено процесуално нарушение и относно 

участието на съдебни заседатели, съдебният състав би бил незаконен, когато: 1) не са участ-

вали съдебни заседатели; 2) не е бил спазен броят на същите, както е предвиден в закона 

или 3) е участвал съдебен заседател с изтекъл мандат или такъв, който не е избран по съот-

ветния ред. Съдебните заседатели, за разлика от другите представители на народа – поем-

ните лица, винаги осъществяват функция по ръководство и решаване, т.е. те действат като 

членове на колективен държавен орган с делегираните им държавно-властнически право-

мощия. Те участват с равен глас на съдиите при решаването на всички въпроси по ръковод-

ството на наказателнопроцесуалната дейност в съдебното заседание и решаването им както 

на въпросите, които се поставят в хода на процеса, така при постановяването на окончател-

ните актове, включително относно вземането на мерки за процесуална принуда в съдебната 

фаза на процеса; допускането до участие на страни в процеса (граждански ищец, частен 

обвинител); допускането на доказателства; налагането на наказание и др. 

Съдебните заседатели са мандатен орган – избират се за срок от 5 години, като мандатът 

им се продължава по силата на закона до приключването на делото, ако разглеждането на 

делото, в което участват в съответната съдебна инстанция, продължи след този срок. В дей-

ността на съдебните заседатели като членове на органа, който осъществява функцията по 

ръководство и решаване, намират пълно проявление принципите на независимост и на взе-

мането на решения по вътрешно убеждение, основано единствено на доказателствата по 

делото и закона. 

В съвременния български наказателен процес съдебните заседатели участват в състава 

на съда като единна колегия, като решават заедно със съдиите въпросите и за вината, и за 

наказанието. По тези правомощия нашият съд може да бъде определен като шофенски съд. 

Все повече през последните години обаче се чуват аргументи за въвеждането на съд с жури, 

за който са характерни две колегии – една на представителите на народа, която решава 

единствено въпросите за вината, а друга на съдиите, която решава единствено въпросите за 
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наказанието. Конституционната разпоредба допуска въвеждане на съд с жури, за разлика от 

предходната конституция, която в чл. 127, ал. 2 изрично предвиждаше, че "при разглеждане 

на делата съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите". Този подход се изтъква 

като силна гаранция срещу политизирането на избора на съдебни заседатели чрез участието 

в него на общинските съвети. Връзката с обществото се оказва твърде далечна и във висока 

степен опосредствена. От друга страна, при него се изтъква и засилването на влиянието на 

народното правосъзнание при осъществяването на третата власт  – съдебната, което от своя 

страна е силна гаранция срещу произвол при правоприлагането. 

Въпросите за начина на избор на съдебните заседатели и за техните правомощия днес са 

особено актуални, при засилената чувствителност на обществеността от началото на тази 

година до момента по повод осъществяването на държавната власт. Народните протести 

през годината бяха насочвани не само към институциите на законодателната и изпълнител-

ната, но и към съдебната власт. До голяма степен това обществено недоволство се корени и 

в начина на избор на представителите на обществеността в наказателния процес – съдебни-

те заседатели, които през последните години се избират измежду едни и същи хора, без да 

се осигурява широка представителност на граждани с различно социално положение. Това 

положение възпрепятства мултиплицирането на ефекта от изпълнението на този гражданс-

ки дълг сред по-широката общественост и оставянето в нея на впечатлението за затворена 

за народа и недостатъчно публична и прозрачна съдебна власт. Фокусирането на обществе-

ното внимание върху дейността и преди всичко върху начина на избор на съдебни заседате-

ли постави началото на процесите по подготовка на концепция за съдебните заседатели. 
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e-mail: vesselin_petrov@abv.bg 

С огромното си творчество във всички области на правото – историята, теорията на пра-

вото, на каноническото и на обичайното право, на частното и международното право, проф. 

Стефан Бобчев е един от най-почитаните юристи, творили повече от 50 години в полза на 

българското законодателство и на българската правна теория. Той е може би най-

вдъхновеният юрист, който съчетава възрожденската традиция (роден 1853 г.) с модерното 

за времето си европейско законодателство, за издигане на самочувствието на българите с 

пиетет и уважение към техните общности и вековни обичаи. 

Проф. Бобчев изследва обичайно-правната система на българския народ и с това разкри-

ва историята на регламентиране на обществените отношения в онези сфери и институции на 

българското население, в които не се упражнява шериатското и османското светско право. 

Това е преди всичко общинското самоуправление и самоуправлението на еснафските орга-

низации.  

Но българското обичайно право разкрива своето неоспоримо положение в областта на 

брачните и семейните правоотношения, където правораздавателната компетентност на бъл-

гарската православна църква е съчетана с отстояване и зачитане на обичайноправни норми. 

Сред плеядата личности, посветили енергия и живот на събирането, изучаването и популя-

ризирането на българските правни обичаи се откроява фигурата на Стефан Бобчев, която 

съчетава ерудицията на изтъкнат български учен, държавник и радетел на запазване на бъл-

гарския дух, въплътен в правните обичаи.  

Още през 1883 г. проф. Бобчев отпечатва в списание "Наука" нова подобрена програма 

"За събирането и изучаването на народните юридически обичаи", съставена по известната в 

България хърватска програма на Богишич и на руската програма на Матеев. Тя е разпрост-

ранена в цяла България и събужда интереса към издирване на тези обичаи. По-късно тя е 

официализирана от Министерство на народното просвещение като въпросник за издирване 

на българските правни обичаи от 1893 г. Така се слага началото на задълбочени теоретичес-

ки изследвания, които придобиват и академичен характер
1
. През този период Стефан Боб-

чев издава и два обобщаващи сборника с материали върху българските юридически обичаи. 

Първият "Няколко думи за българското обичайно право", Пловдив, 1993 г. и "Сборник на 

българските юридически обичаи. Част 1. Гражданско право", Пловдив, 1897 г. Например в 

списание "Юридически преглед" намираме документи, свързани с историко-правни памет-

ници на град Копривщица. Бобчев оповестява няколко документа, открити в двете църкви 

на града, като ги описва и изяснява обичайно – правното разбиране за "закон" като антитеза 

на "царския канон", който се прилага от турски съдия. Любопитно за нас е цитирането на 

една песен, съобщена от Найден Геров в неговия "Речник":  

 

                                                           
1 Вж. Василева, Маргарита. Съставител на "Димитър Маринов, Българското обичайно право". 

Второ фототипно издание. С., Акад. изд. М. Дринов, 1995, с. VIII. 
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Да туриме три закона. 

Три закона, заповеди; 

Един закон, мома хоро,  

Мома хоро да не води; 

Други закон, овчар стадо,  

Овчар стадо да не води; 

Трети закон, что се иска,  

Что се иска да се земе. 

 

Различните дейности на научното поприще на проф. Бобчев и като държавник, като на-

роден представител и министър на народното просвещение, не препятстват неговата работа 

върху историко-сравнителните проучвания върху българското семейно и наказателно оби-

чайно право и съдебни процедури, както и изследванията върху българската челядна задру-

га, на която посвещава самостоятелно съчинение, използвайки автентичните сведения и в 

тази област на обичайното ни право. Неговата родолюбива апостолска дейност продължава 

и през ХХ век, като още през 1906-1907 г. издава книгата "Българската челядна задруга в 

сегашно и минало време", а десет години по-късно – "Българско обичайно съдебно право". 

Това са сериозни проучвания на българската народна култура, в които се открояват богатст-

вото на исторически извори с изключително значение за създаването на правото от държавата. 

Защото това е период на ускорено законотворчество. Достатъчно е да отбележим Закона за 

наследството от 1890 г., Закона за настойничеството от същата година, Закона за задължения-

та и договорите от 1892 г., Търговския закон от 1897 г., Закона за лицата от 1907 г., Закона за 

гражданското съдопроизводство от 1930 г. 

Разбирането на проф. Бобчев за значението на събирателската и изследователска дей-

ност върху обичайното право виждаме в много съчинения, но ще отбележа една рецензия, 

която той прави на книга четвърта на "Жива старина" на забележителния етнограф и социо-

лог Димитър Маринов, публикувана в списание "Българска сбирка" от 1895 г., кн. 3.  

През всичките години на работа като преподавател в Юридическия факултет на Со-

фийския университет и като държавник, той запазва интереса си към семейноправните от-

ношения и разкрива уникалното богатство и оригиналност, както и здравия разум при ре-

шаване на многообразните случаи по българския обичай, предаден автентично в многоб-

ройни съчинения. Известни са на всички юристи неговото "Каноническо право" и студиите 

върху брачното и семейното право, цитирани и използвани от най-известните преподавате-

ли, каквито са проф. Л. Ненова, проф. М. Адреев, проф. Д. Ангелов, проф. Н. Меворах, 

проф. П. Венедиков и др. Те и сега пораждат много въпроси, въпреки развитието на семей-

ното право и неговата кодификация последователно вече в три кодекса (1968 г., 1985 г. и 

2009 г.).  

Искам обаче да ви запозная с едно кратко съчинение, по-скоро бележка, на проф. Боб-

чев, публикувано в списание "Юридически преглед", кн. 7-9, 1929 г., с. 295-298 под загла-

вие "Моралният гнет като бракоразводна причина". Известно е, че тогава действа Екзар-

хийският устав, който установява изчерпателно изброени абсолютни бракоразводни осно-

вания (чл. 187) и бракоразводният процес се развива пред епархийските духовни съдили-

ща1. Авторът започва с това, че "не са прави онези, които гледат на нашето действащо бра-

коразводно право като на строго и ограничително". Този извод аргументира със сравняване 

причините за развод. В сравнение с регламентацията в други страни, където разводът се 

извършва от граждански съдилища, веднага се вижда голямото свободолюбие и широкия 

                                                           
1 Ненова, Л. Семейно право на Народна република България. С., Наука и изкуство, 1977, с. 55-56. 
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поглед на българския канонист законодател. Българското право не познава "отделяне от 

легло и трапеза". Разводът е акт на "разтрогване" на един действителен при сключването му 

брак. Между причините за развод, изложени в дванадесет пункта на Екзархийския устав 

няма изрично посочен моралния гнет или моралното изтезание, упражняван от единия съп-

руг на другия. Което, казва авторът, "обръща брачното огнище на мъчилище, в което живо-

тът става непоносим". Проф. Бобчев посочва текстовете на гражданските кодекси на редица 

европейски държави, които не съдържат определение на моралния гнет, но дават възможна-

та изходна позиция за юриспруденцията да допуска развода, когато има факти, които "до-

казват едно скъсване на брачната връзка, което прави нетърпим съвместния живот". Българ-

ското бракоразводно право допуска развод поради морален гнет, без да е необходимо да 

има физическо, материално насилие. Прилага се чл. 187, пункт 3 и Светият синод гледа ши-

роко на термина "безчеловечно се отнася", като включва действия и отношения, причиня-

ващи морални страдания на съпруга. Сочи се пример, че има морален гнет при съзнателно, 

систематично и упорито поддържане и разпалване на силна ревност. Цитира се Решение № 

58 от 28 март 1925 г. В Решение № 4 от 29 май 1897 г. Светият синод вижда причина за раз-

вод и тогава, когато има "волности и думи (ругатни и прочие), ако се разколебае доверието 

и се породи охлаждане между съпрузите". Морален гнет се проявява и когато единият съп-

руг "уронва честта и достойнството на другия пред обществото или когато се вършат мо-

рални и физически действия към близките на другия" (Решение № 294 от 29 ноември 1923 

г.). Проф. Бобчев заключава, че духовната съдебна юриспруденция и по въпроса за причи-

ните за развод не отстъпва на чуждите "най-свободолюбиви и модерни законодателства и 

юриспруденции".  

Запознавайки се дори с това кратко изложение на проблема ние можем да обясним раз-

витието на нашето законодателство относно причините и основанията за развод в Наредба-

та-закон за брака от 1945 г. (чл. 30-38), Закона за лицата и семейството, промяната в Семей-

ния кодекс от 1968 г., която въвежда като единствено основание за развод дълбокото и не-

поправимо разстройство на брака, преминало и в следващите семейни кодекси с разбиране-

то, вложено в това основание от Върховния съд в Постановление № 10 от 1971 г.
1
 

Интересувайки се с историческото наследство на Стефан Бобчев, открих в списание 

"Юридически преглед", в което той е сътрудник и редактор дълги години "Поглед върху 

нашата законодателна, политическа и дипломатическа 1927 г. (кн. 1 от януари 1928 г.) и 

1928 г. (кн.1 от януари 1929 г.). В тези прегледи се посочват приети много важни законода-

телни актове и между тях прави впечатление и становището по допускането на адвокатска 

защита пред духовните съдилища. Светият синод е против прилагането на Закона за адвока-

тите макар той да допуска тази защита неограничено. Но през 1927 г. се изработва правил-

ник, в който се решава този важен за всички православни българи въпрос – с окръжно 3194 

от 12 май 1928 г. Синодът установява условията за допускане на адвокатската защита по 

брачни дела (чл. 3)
2
. 

                                                           
1 Историята на текстовете е: Наредбата-закон за брака: чл. 38. Всеки от съпрузите може да иска 

развод, ако поради дълбоко разстройство на брака не може да се иска продължаването на семейния 

живот. В Закона за лицата и семейството: ЧЛ. 47 (след изм. – изв., бр. 89 от 1953 г.) Всеки от съпрузи-

те може да иска развод, ако поради прелюбодеяние, заразна или наследствена болест, дълго отсъствие, 

физически или морални изтезания или други сериозни субективни или обективни причини бракът е 

така дълбоко разстроен, че от гледна точка на съпрузите, децата и обществото продължаването на 

семейния живот не може да се иска. Семейният кодекс от 1968: чл. 21. Всеки от съпрузите може да 

иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. 
2 За да пледира адвокатът, трябвало да бъде православен, над 30 години, женен и добър христия-

нин. 
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И сега имат значение разсъжденията на проф. Бобчев за тълкуването, извършено в док-

ладите относно законопроектите за гражданското съдопроизводство и за народното здраве. 

Той посочва решаващото им значение за съдебната практика предвид на това "че много пъ-

ти нашите съдилища и самият ВКС се спъват и спират пред някога тъмната или непълна 

редакция на дадени законни постановления". 

Честването на стогодишнината на Върховния административен съд ми дава повод да ци-

тирам отбелязаното от Стефан Бобчев гласуване на Закона за административното правосъ-

дие от 1912 г., с който се възстановява санкцията: "Който държавен или обществен служи-

тел не се подчини на решенията на ВАС се уволнява".  

Траен интерес предизвикват тези и някои други между четирите хиляди публикации. И 

за в бъдеще е редно да се запознаваме с тях не само поради любознателност, но и защото 

имат историческо, а и общотеоретично, правно, социологическо и етнографско значение. 

Има много любопитни неща, които проф. Бобчев описва с обич към българското. Напр. 

много интересно ще бъде да се проследи научната дейност на Булгарус от школата на гло-

саторите от 1100 до 1250 г., за който той пише статията в Юридически преглед, кн. 2 от 

1923 г. "Един знаменит юрист от XII столетие Булгарус".  
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гл.ас. Виктор Иванов,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: viktor2012012@abv.bg 

Резюме: Докладът е посветен на релацията държава - църква в модерната епоха и има 

за цел да разкрие конституционноправното значение на принципа на секуларизма и свърза-

ните с този принцип религиозни права и свободи. Акцентира се на раждането на секула-

ризма и на конституционализма в културната парадигма на новото време и на историчес-

ки възникналата правна уредба, както и на тази в действащата конституция. 

 

Ключови думи: секуларизъм, конституционализъм, културна парадигма, църква, дър-

жава 

 

Summary: The paper treats the relation State-Church in the modern epoch and has as a basic 

aim to reveal the Constitutional legal meaning of the principle of secularism and the connected 

with this principle religious rights and liberties. It is accentuated on the birth of the secularism 

and the constitutionalism in the cultural paradigm of the new time and the historic arisen legal 

regulation as well as the legal regulation in the present Constitution. 

 

Key words: secularism, constitutionalism, cultural paradigm, Church, State 

 

 

Увод: Терминологично и понятийно избистряне 

Проблемите на религиозната толерантност, борбата с религиозния фундаментализъм, 

утвърждаването на свободата на съвестта и другите религиозни свободи днес вълнуват 

милиони будни умове – и такива, които са съпричастни към определено вероизповедание, 

и такива, които определят себе си като деисти, скептици, агностици или атеисти. 

Смятам, че фундаментална ценност на модерната и постмодерната епоха е животът, 

здравето и достойнството на човек, универсалното утвърждаване и закрила на човешките 

права. Всъщност, всички световни религии изповядват тези ценности. И само в изврате-

ните си варианти – там, където стават съпричастни на властови амбиции и фундамента-

листки претенции – отхвърлят достойнството на личността и зачитането на общото благо, 

стремейки се да постигнат с насилствени противоправни и аморални средства своеобраз-

но господство. Това господство, разбира се, е мнимо. Истинското господство е свързано с 

най-съкровените параметри на божественото и човешкото и не може да се постигне по 

извратен начин. 

Терминът секуларизъм е чужда дума в българския език очевидно навлязла от латинския. 

Затова е уместно да направим справка с подходящите речници на чуждите думи в българс-

кия език. Такъв е Речникът на чуждите думи в българския език на акад. Стефан Младенов 

от 1943 г., който впечатлява със своето богатство както и с факта, че притежава определен 

етимологичен потенциал. Той превежда думата секуларизация като превръщане на нещо 

духовно или църковно в мирско, светско; обявяване на църковни имоти за държавни. Глаго-
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лът секуларизирам също се превежда като обръщам в мирско и се подчертава неговият про-

изход от късен латински saecularizare. Saeculum акад. Младенов превежда като век, столе-

тие, а в църковния език като свят, век, светски, мирски живот. Секуларен се превежда като 

вековен, стогодишен; лат. saecularis.
1
 В други речници терминът секулум се описва със зна-

ченията на произход, поколение, жизнен период, а и с по-общото значение на дух на време-

то, което го доближава до модерните понятия за дискурс и културна парадигма. В "Пътево-

дител в общата култура" от Жан-Франсоа Бронщайн и Бернар Фан
2 

терминът секуларизация 

е посочен като притежаващ "специфично за църковните обичаи значение, тъй като означава 

преминаването на духовно лице към светски (seculiere) живот като противовес на религиоз-

ния, вечния живот. След това терминът означава преминаването на религиозно имущество 

към държавата например по време на Френската революция." Авторите смятат, че секула-

ризацията ще рече и различни форми на дистанцираност от религията и че този термин се 

родее (е синоним) с термина дехристиянизация. Те се позовават на изследвания, проведени 

от Макс Вебер
3
, за да установят, че "разомагьосването на света" е свързано с известно уве-

личаване на безразличието към религията, което се доказва и със социологически изследва-

ния и статистически данни, и с прояви на атеизъм. Според тях "Рационализирането на чо-

вешките дейности, възпрепятствано от традиционните религии, бива извършено от научния 

и техническия разум. Независимостта на индивида все повече се признава: той търси дирек-

тна връзка със своята вяра, без посредничеството на духовенството. Различните сфери на 

човешката дейност вече са по-добре разграничени и религиозното пространство в съвре-

менните общества се превръща в частно пространство". Те противопоставят секуларизация-

та на религиозния фундаментализъм и я свързват с възхода на т.нар. "светски религии" – 

това са различните идеологии и тоталитарни доктрини, които подменят религиозното в им-

перски структури като нацистка Германия и Съветския съюз. 

 

I. Раждането на секуларизма и на конституционализма  

като успоредни и взаимно свързани явления  

в културната парадигма на Новото време 

 Още в късното Средновековие се забелязват наченки на раждането на една нова култур-

на парадигма.
4
 В редица исторически процеси и в творчеството на велики мислители се за-

белязва началото на една агония на религиозното, на едно разкъсване на класическите, тра-

диционните религиозни мирогледи и на мястото на монопола на религиозния светоглед се 

появява новата вълна, стремяща се към научно, секуларно осмисляне на света. Ядрото на 

                                                           
1
 Младенов, Ст. Речник на чуждите думи в българския език. С., Хемус, 1943. 
2 Бронщайн, Ж.-Ф. Бернар Фан, Пътеводител в общата култура. С., Рива, 2008. 
3 Вж. Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. Превод от немски Р. Дас-

калов. С., Св. Климент Охридски, 1992. 
4 Понятието "парадигма" се утвърди в академичните среди преди всичко чрез книгата на светов-

ноизвестния методолог на науките Томас Кун "Структурата на научните революции". С., Петър Бе-

рон, 1996. Това понятие от методологията на науките широко бе възприето в социологията и културо-

логията, като особен принос за неговото утвърждаване в социологически контекст има значимият 

български социолог Георги Фотев. Вж. неговата монография "Принципите на позитивистката социо-

логия". С., Българска академия на науките, 260, 1982. За формиране на концепция за културна пара-

дигма на Новото време в българската философско-културологична традиция имат принос редица рус-

ки и български автори, сред които П. П. Гайденко и К. Горанов. Срв. Гайденко П. П. Културно-

историческият аспект на еволюцията на науката. – Философска мисъл, кн. 12, 1982, с. 12-22 и Горанов 

К. Социология на културата и диалектика. – Философска мисъл, кн. 12, 1982, с. 23. 

 

  



 123

тази нова парадигма се състои в способността на човечеството вследствие от своето иконо-

мико-политическо развитие да формира нова мрежовидна структура на културата, в която 

науката като културно явление се обособява от синкретизма на религиозното и дори му се 

противопоставя в стремежа си да разкрие своите специфични закономерности и същностни 

характеристики. В този процес на утвърждаване на научния мироглед и неговото еманци-

пиране от религиозния се случва разделянето на вяра и разум не в конкретиката на тези по-

нятия, а като своеобразни метафори на основните културни феномени. Процесът на разпа-

дане на религиозното и на изграждане на секуларното първоначално, не е толкова масово 

явление, колкото продукт от духовната еволюция на най-значимите мислители на Новото 

време, явяващи се авангард на човешката мисловност и прогрес. Разбира се, този процес 

има и своите по-меки форми, където вярата и разумът мъчително трудно се стремят да на-

мерят хармония в единна светогледна система, както и по-радикални форми, при които оп-

ределени мислители минават от традиционната религиозна основа на основата на деизма, 

или дори стигат до агностицизъм, скептицизъм и атеизъм.  

С разширяването на света от времето на великите географски открития и със задълбоча-

ването на търговските връзки в условията на раждащия се капитализъм, човешките общест-

ва все повече се отварят едно за друго, което неизбежно води, от една страна, до трансфор-

мация на класическите религиозни ценности и мирогледи, а от друга страна, до формиране-

то на антирелигиозни установки, които се привиждат на своите носители, като единствени 

адекватни на Духа на времето и на разкриващото се пред човешкия взор многообразие от 

територии, климати, етноси, обичаи, религиозни ритуали и култове. Това отваряне на об-

ществата към света е едновременно свързано и с изграждане на "новия човек" – много по-

свободен и следователно много по-индивидуализиран спрямо традиционните общества. 

Бихме могли да твърдим, че културната парадигма на Новото време се осъществява чрез 

едновременното протичане на няколко взаимно съпътстващи се процеса с общо логическо 

(светогледно) ядро. Тези процеси са, от една страна, развитието на индивидуализма и на-

расналото осъзнаване на правото на избор на личността, от друга страна, съответното на 

това право на избор и на разрастването на света многообразие, превърнало се в принцип на 

плурализма. Колкото повече светът се отваря, а човекът израства в своето самочувствие, 

колкото повече хората престават да виждат Бога като исторически субект, като творец на 

тяхната история и осъзнават себе си като творци на своето време, толкова повече се утвър-

ждава секуларният мироглед. Очевидно е, че ядрото в културната парадигма на Новото 

време е бунтът, десакрализацията на свещеното и неговите канони. Човекът на Новото вре-

ме "взривява" божества и култове, търси "нови хоризонти", изгражда богоподобно самочув-

ствие, осъзнава своята роля в производството на очовечената природа и се възприема като 

творец и основен субект в очовечения свят. Разбира се, процесът на формиране на култур-

ната парадигма на новото време на икономическо ниво е съпътстван с процесът по изграж-

дане на буржоазно общество и раждането на "третото съсловие". Но докато икономисти от 

ранга на Адам Смит, Рикардо, Маркс постепенно изградиха теорията за обществено-

икономическата формация, то едва през последните десетилетия с развитието на културоло-

гията се създадоха предпоставки да се осъзнае, че всяка обществено-икономическа форма-

ция има и своето "сияние" в съпътстващата я културна парадигма, че колкото и да са свър-

зани с икономическите културните процеси са относително самостойни и културата се изг-

ражда мрежовидно, като съдържа в себе си своя основополагаща матрица, задаваща най-

фундаменталните тенденции в нейното производство и възпроизводство.  

Исторически конституционализмът също се формира в културната парадигма на новото 

време. Както посочва Дик Хауърд, някои от конституционните тенденции "са от векове като 

например принципите, свързани с Магна Харта в Англия или Златния бик в Унгария. Други 

процъфтяват в периода на Просвещението, като се оформят под влияние на идеите за при-
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родните закони. Има и други с по-съвременен произход"
1
. Основните ценностни жалони в 

развитието на конституционализма според Дик Хауърд са: съгласие на управляваните; ог-

раничаване правомощията на управляващите; отвореното общество; неприкосновеност на 

индивида; правовата държава; адаптивност; реализъм (прилагане на Конституцията). Всич-

ки тези ценностни ориентации са дълбоко свързани с културната парадигма на новото вре-

ме. В никоя друга историческа епоха преди това не сме имали нито ясно съотношение меж-

ду управлявани и управляващи, нито подчертано отворени общества или пък изграждане на 

ценността на индивида и неговата неприкосновеност. Гаранциите за конституционализма, 

сред които са общественият контрол на управлението и разделението на властите, също са 

дълбоко вплетени в тъканта на културната парадигма на новото време.
2
 

  

II. Исторически ракурси: формиране на секуларизма  

в Търновската конституция.  

Мястото на православието в търновския конституционен модел 

След един твърде нерадостен период на петвековно робство в резултат от борбите на 
българския народ и на Руско-турската война от 1877-1878 г., чиито резултати бяха фикси-
рани първоначално в Санстефанския, а по късно – в Берлинския договор от 1878 г., се въз-
роди българската държавност. Както е широкоизвестно Учредителното събрание, свикано 
на основата на чл. 4 от Берлинския договор на 16 април 1879 г., прие първата българска 
конституция, наречена Търновска, с което легитимира Българското княжество и издигна 
българския народ сред цивилизованите народи държавотворци. В своята глава IX (чл. 37-
42) – "За вярата", Търновската конституция регламентира принципите и правата, свързани с 
релацията църква – държава и с изповядването на едно или друго религиозно убеждение. 
Прави впечатление, че принципът на отделеност на църквата от държавата, както и принци-
пите на толерантност и търпимост между религиозните общности, не са категорично прове-
дени. Нещо повече – чл. 37 изрично прокламира "гocпoдcтвующa въ Бългapcкoтo Кня-
жecтвo вepa e пpaвocлaвнoxpиcтиянcкaтa oтъ иcтoчнo иcпoвeдaниe". Позицията на държава-
та спрямо Българската православна църква се разкрива от основния за глава IX чл. 39. Спо-
ред велико-търновски митрополит д-р Стефан Търновската конституция държи сметка за 
обособеността и двойствеността на църквата и държавата, но законодателят не е провел 
категорично отделянето на държавата от църквата. "Като постулира единството си с пра-
вославната църква, т.е. с християнска православна вяра, определя на тази вяра статут на 
"господстваща" и обвързва монарха с това вероизповедание, Конституцията дава израз на 
принципа на обвързване или сътрудничество на държавата с Българската православна 
църква, предначертан от историята на българския народ и неговата църква и от етичната 
равностойност на задачите на държавата и църквата"3. Според нас авторът изхожда от кон-
цепцията за т.нар. "симфония" между църквата и държавата, която произлиза още от древно 
византийско време и е установена във византийското законодателство. Протойерей Радован 
Бигович смята този стремеж за установяване на "хармония", "съгласие" или "симфония" 
между политиките на държавата и църквата за многовековен идеал сред православните. 
"Така както съществува зависимост между душата и тялото, така съществува и зависимост 
                                                           

1
 Хауърд, Дик А. Е. По пътя към конституционализъм. Демокрацията и създаването на конститу-

ции в Централна Европа. – Право без граници, Приложение, бр. 1/2002, с. 8. 
2 Вж. повече за културната парадигма на Новото време и за изведения от мен Закон на културната 

парадигма на Новото време в Иванов, В. Правата на човека в културната парадигма на Новото време 
(Опит за културогичен анализ на правата на човека). – Сб. Правата на човека в условията на устойчи-
во развитие. С., 1999, с. 217-228. 

3 Великотърновски митрополит д-р Стефан, Църквата и държавата в България (1878-1918). С., 
2011, с. 43-44. 
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между църквата и държавата. Това, което е душата за тялото, това е църквата за държава-
та."1 Търновската конституция регламентира и вероизповеданието на българския княз (чл. 
38), както и надзорът, осъществяван над неправославните и нехристиянските вероизповеда-
ния и отношението на държавата към тях (чл. 40, 41, 42 от Конституцията).2 

  
III.  Секуларизъм и атеизъм: радикалният опит на конституциите от 1947 г. и 1971 г. 

Докато в Западна Европа и САЩ развитието на светското общество не беше радикално 
противопоставено на религиозните изповедания и общности, то в Източна Европа и в някои 
азиатски страни вследствие на мощни буржоазни и социалистически революции се стига до 
такова изостряне на класовата борба и оттам – до такова радикализиране на обстановката в 
отношенията между традиционно вярващите и носителите на атеистични възгледи и убеж-
дения, че църковното, духовното, религиозното начало, бе заклеймено и се създадоха проа-
теистични общества, които потискаха и обезличаваха църковните общности и характерния 
за тях религиозен мироглед. Най-радикална, разбира се, беше т.нар. Болшевишка револю-
ция, наречена от историографите Велика октомврийска социалистическа революция 
(ВОСР), която по времето на Сталинизма води до изключителна репресия над църковните 
общности и духовни лица. Според данни на историците са избити около 80-85% от свеще-
ниците в Русия и са взривени или превърнати в складове не по-малко от 50% от църковните 
храмове и манастири. Според Константин Рижов "към края на 30-те години общо в страната 
са закрити 95% от черквите, действали в хода на предишното десетилетие. Ликвидирано е 
монашеството."3 

В България промяната настъпила след идването на съветската армия (септември 1944 г.) 
и включването ни във войната на страната на антихитлеристката коалиция, това също води 
до радикална промяна в отношението между църквата и държавата и на официалната власт 
към религиозните общности. С приемането на Конституцията от 1947 г. от VI ВНС, нарече-
на Димитровска, и отмяната на Търновската конституция, се създаде нова регламентация на 
релацията църква – държава и на правата и свободите, свързани с изповядване на религиоз-
ни или атеистични убеждения. Конституционният законодател изрично прокламира прин-
ципа за отделяне на църквата от държавата в ал. 2 на чл. 78, а в ал. 1 се утвърждават "свобо-
дата на съвестта и на вероизповеданията, както и свободата на извършване на религиозните 
обреди". "Правното положение, въпросите за материалната издръжка, а така също правото 
на вътрешно самоуреждане и самоуправление на различните верски общности" се уреждат с 
особен закон. Димитровската конституция забранява злоупотребата "с църквата и религията 
за политически цели, както и образуването на политически организации на верска основа". 
С тези свои текстове Димитровската конституция пестеливо, но уверено регламентира ре-
лацията църква - държава на светска основа.  

При новата степен на обществено-икономическо и обществено-политическо развитие, 
довело до приемане на Конституцията от 1971 г., развитието на отношението между светс-
кото и религиозното се смекчава, което отговаря на общата по-благодатна атмосфера в об-
ществото и убеждението, че се изгражда развит социализъм. Основополагащ за проблема-
тиката, която ни интересува, е чл. 53 от Конституцията, който прокламира свободата на съ-
вестта и изповеданията и отделя църквата от държавата. Конституцията предвижда, че 
"Правното положение, въпросите за материалната издръжка и правото на вътрешно уст-
ройство и самоуправление на различните верски общности се уреждат със закон." (чл. 53, 

                                                           
1 Бигович, Протойерей Радован. Църквата в съвременния свят. С., Фондация "Покров Богороди-

чен", 2013, с. 41. 
2 Великотърновски митрополит д-р Стефан. Цит. съч. с. 42-43. 
3 Рижов, К. Кой кой е в световната религия. В. Търново, Абагар, 2010, с. 616-617. 
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ал. 3). Конституцията изрично забранява да се образуват политически организации на верс-
ка основа и да се злоупотребява с църквата и религията за политически цели. Тя допуска 
вярващите да осъществяват своите религиозни обреди, както и атеистите да водят антире-
лигиозна пропаганда. Смятаме, че този текст неслучайно бе изменен през 1990 г. и придоби 
нова редакция: "Гражданите имат свобода на словото, печата, събранията, митингите и ма-
нифестациите. Те могат свободно да изразяват и разпространяват своето мнение по въпроси 
от политически, икономически, социален, културен и религиозен характер чрез слово, печат 
и по друг начин, както и да се информират при свободен избор на източниците на информа-
ция. Цензура не се допуска." 

Изрично е посочено, че религията трябва да се упражнява в границите, положени от 
Конституцията, и от законите на Републиката и не може да бъде основание за отказ да се 
изпълняват, предвидените от тях задължения. Във връзка със свободите по чл. 53 се нами-
рат и свободите по чл. 54, свързани със словото, печата, събранията, митингите и манифес-
тациите. Обосновано може да се твърди, че в този период отношенията между българската 
държава и Българската православна църква (БПЦ) се характеризират с нормализиране и 
изграждане на подстъпи към взаимно уважение и оценяване приноса на Православието за 
съхраняване на националната идентичност.  

 
IV.  Съвременно положение на началата на секуларизма: Конституцията от 1991 г. 

Основната уредба в действащата конституция на релацията държава - църква се съдържа 
като система от принципи в чл. 13, а като регламентиране на основни права и свободи, как-
то и на свързаните с тях задължения на гражданите в чл. 37 и чл. 38. Ал. 1 на чл. 13 изрично 
прокламира, че "вероизповеданията са свободни". Съгласно Решение № 2 от 1998 г. на КС 
на РБ основното предназначение на чл. 13 от Конституцията е да уреди отношенията между 
държавата и вярващите.1 

Според проф. Танчев основното предназначение на чл. 13 е да провъзгласи светския харак-
тер на държавата в Република България. Това особено ярко се подчертава от факта, че Консти-
туцията провъзгласява религиозните институции за отделени от държавата (чл. 13, ал. 2). Разби-
ра се, отново е обърнато внимание на източноправославното вероизповедание, но за разлика от 
Търновската конституция, която го обявяваше за господстващо, съвременният конституционен 
законодател го дефинира само като традиционна за българското общество религия. Логично, 
забранява се използването на религиозните общности и институции, както и на верските убеж-
дения на гражданите за политически цели (чл. 13, ал. 4). Проф. Танчев акцентира и на факта, че 
чл. 13 урежда и една от основополагащите форми на упражняване на свобода на религията – 
сдружаването на религиозна основа. Цитираният текст се намира в главата Основни начала, 
което подчертава, че той съдържа конституционноправни норми принципи, чийто диспозитив 
се осъществява чрез конкретна и релевантна законова уредба.2 

 
V. Нови хоризонти в динамиката на религиозното и светското 

Докато някои вещаят сблъсък на цивилизациите3, а други разчитат на задълбочаването 
на диалога между тях4, докато едни пропагандират радикални атеистични убеждения5, а 

                                                           
1 Танчев, Е. Конституция на Република България. Коментар. С., Сиела, 1999, с. 69. 
2 Танчев, Е. Цит. съч., с. 69-70. 
3 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., Обсидиан, 

2009. 
4 Лилов, Ал. Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход. С., Захарий Стоянов, 

2004. 
5 Докинс, Р. Делюзията Бог. С., Изток – Запад, 2008. 
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други търся хармония и синтез между вярата и разума, между религията и науката1, с естес-
твеното развитие на човечеството и неговото сложно и противоречиво сплотяване, обозна-
чено с понятия като интернационализъм и глобализация и с вече станалия тривиален образ 
на "глобалното село", почти незабележимо за отделната личност, със силата на детерминиз-
ма на един-естествено – исторически процес, се формират новите хоризонти – едновремен-
но и на светското, и на религиозното. И може би все по-възможна, все по-реална е перспек-
тивата, описана от Хабермас2, между кодовете на религиозното и на светското обосноваване 
и проумяване на човека и света да протича един двоен и допълващ учебен процес – един 
превод и едно преодоляване на неразбирането, раждането на една нова толерантност и со-
лидарност, отвъд религиозната или атеистична съпричастност. Дали човечеството ще се 
осъзнае като екипаж на кораба Земя – тази малка наша прекрасна планета – в безкрая на 
вселенското, в търсене на вселенската хармония? Както ни казва проф. Митрохин: "Късно е 
да лукавстваме: човечеството вече идва към такъв етап, когато неговото самосъзнание не 
може да се ограничава с абсолютизация на земния опит за "овладяване" на природата, пред-
ставяща се за разум, духовност, свобода, които се разглеждат като уникални и действащи в 
изолация от общите процеси във Вселената. Става дума за необходимостта от пробив на 
качествено друго равнище, за серия от "безумни идеи", захвърлящи призивите на прежния 
култ към рационализма, признаващи незаменимата роля на външнонаучното и ненаучното 
знание.3  

Трябва ясно да заявим, че там, където няма хуманизъм, няма нито истинска религиоз-
ност, нито истинска светска държава – просветена и посветена на закона и на защитата на 
човешките права и свободи.4 Там властва тъмата на опустошителна безчовечност. В първо 
послание на Йоан е казано:  

"Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. 
Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън." 

 (1 Йоан. 2: 9 – 10) 
И още: 
"Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си:и ние сме длъжни да по-

лагаме душите си за братята. 
А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него 

сърцето си, – как пребъдва в такъв Божията любов. 
Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина." 

 (1 Йоан. 3: 16 – 18)  
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Резюме: Стефан Савов Бобчев завършва право в Москва през 1880 г. Като дипломиран 

юрист е много ценен кадър за новоосвободените български земи и изграждащата се в тях 

правосъдна система. Затова младият юрист се заселва в Пловдив, където правораздава в 

Окръжния и Върховния съд на областта. Заема и поста председател на Административ-

ното отделение на Върховния съд. В Източна Румелия Бобчев се формира като магистрат 

и има възможност на практика да приложи и доразвие наученото в Москва. С действията 

си той спомага за изграждането на съдебната система на Източна Румелия. 

 

Ключови думи: Стефан Савов Бобчев, Източна Румелия, история на правото 

 

Summary: Stefan Savov Bobchev graduated in law at Moscow in 1880. As a lawyer is a very 

valuable specialist for the newly liberated Bulgarian lands and their newly-developed judicial 

system. Therefore why the young lawyer settled in Plovdiv, where he started to practice his 

profession in the District Court and the Supreme District Court. He also held the position of 

Chairman of the Administrative Chamber of the Supreme Court. In Eastern Rumelia Bobchev 

worked as a magistrate and had the opportunity to practice and develop the knowledge he had 

achieved in Moscow. Through his activity, he contributed to the building of the judicial system of 

Eastern Rumelia. 

 

Key words: Stefan Savov Bobchev, Eastern Rumelia, History of Law 

 

 

Бобчев има шанса да е един от малкото българи с юридическо образование в новоосво-

бодените български земи. Това го прави ценен кадър за новоизграждащата се българска 

правна система. И той приема предизвикателството. Затова за юристът Бобчев може да се 

говори както за учен, така и за практик, който, освен че прилага нормативните актове, учас-

тва и в тяхното изработване
1
. 

Като учен Стефан Савов Бобчев е добре известен на българската юридическа наука ос-

новно с диренията си в областта на историята на българското, славянското и обичайното 

право. Извън тези области той се занимава с Черковно и Трудово право, както и с други 

проблеми на правото. 

Бобчев завършва право в Москва през 1880 г. Негови близки го съветват да продължи 

обучението си като специализира Международно или Финансово право във Франция, за да е 

напълно независим от политическите сили в Българско, но той предпочита да се завърне в 

родината и да помогне за изграждането на правната ѝ система. Затова се прибира и след 

                                                           
1
 Повече за Бобчев: Първанов, П. Стефан Савов Бобчев – жизнен и творчески път (непубликувана 

дисертация). Благоевград  2012. Дисертацията е достъпна на http://194.141.32.15/DWWebClient/  

(X (1)S (htfbbs4503tp2555105hmo45))/ViewerWindow.ashx?WebpartKey=Viewer_Viewer_3047&v=1229, 

посетен на 18.09.2013 г. 
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кратко колебание къде да се установи: в Княжество България или Източна Румелия. Пред-

почита автономната област. 

В Пловдив Бобчев има шанса да се реализира като използва за основа юридическите си 

знания, получени по време на следването. Поставя началото на заниманията си по събиране 

на юридически обичаи, работи като съдия, достига до поста Директор на правосъдието, де-

путат е в Областното събрание и прави опит да създаде висше юридическо училище, което 

да подготвя кадри с юридическо образование за нуждите на областта. Може да се твърди, че 

именно тук Ст. С. Бобчев се формира като работещ юрист, независимо дали става въпрос за 

практика, законотворчество или наука. 

Настоящият текст представя работата на Стефан Савов Бобчев в съдебната система на 

Източна Румелия, защото именно този период от живота му отразява най-добре формиране-

то на юридическите възгледи на Бобчев и тяхното прилагане на практика. 

Непосредствено след пристигането на младия юрист в областта директорът на правосъ-

дието (по това време Тодор Кесяков), задейства процедура по назначаването на Стефан С. 

Бобчев за Председател на Гражданското отделение на Департаменталния (Окръжния) съд в 

Пловдив
1
. След приключването ѝ на 17 септември 1880 г. назначението на Бобчев става 

факт
2
. Новият председател на съда е възхитен от топлото посрещане и дава израз на чувст-

вата си. Той определя директора като човек без образование, но с голям житейски опит, 

който умее да се заобикаля с професионалисти
3
. Така Бобчев изразява благодарността си за 

получения шанс за развитие, но в същото време проличава и високото мнение, което има за 

своите професионални качества. 

Стефан Савов Бобчев остава на поста до 20 февруари 1882 г.
4
 След това е назначен във 

Върховния съд на Източна Румелия като съветник в гражданския отдел
5
. Самият Бобчев 

първоначално не одобрява новото си назначение. Смята, че то не отговаря на интересите му 

и прави несполучлив опит да се пресели в Княжество България. Причините за недоволство-

то му се крият във факта, че е повишен, без да се увеличи възнаграждението му.  

И на двете места получава по 2500 гроша на месец
6
. Въпреки това по-късно сам оценява 

служебното си израстване положително, защото е освободен от председателска работа и се 

занимава само с раздаване на правосъдие, а така му остава повече свободно време, за да се 

отдаде на публицистика и наука, към чието поприще се стреми
7
. 

Следващото израстване на Бобчев в съдебната йерархия се случва през 1883 г., когато е 

избран за председател на Административното отделение на Върховния съд на Източна Ру-

мелия
8
. На това назначение Бобчев гледа изключително сериозно. Той смята, че админист-

ративното правосъдие е специфичен вид правосъдие и съществуването му е от особена 

важност, за да се гарантират гражданските и служебните права
9
. В същото време постът 

отговаря на виждането на Бобчев, че трябва да се работи в насока да се подобри цялостно 

административното обслужване на областта. Друг плюс на заеманото място е, че младият 

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, 53 – 54. 
2 НБКМ-БИА, ІІД5111; НБКМ-БИА, ІІД4914 – Акт, с който Стефан Савов Бобчев става председа-

тел на окръжното съдилище в Пловдив; НБКМ-БИА, ІІД5121. 
3 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, 53. 
4 НБКМ – БИА, ІІ Д 4917 – Акт, с който Стефан Савов Бобчев предава окръжното съдилище. 
5 НБКМ-БИА, ІІД5125. 
6 НБКМ-БИА, ІІД5121; ІІД5125; Маджаров, М. Вестник "Марица" и участието на Бобчев в списва-

нето му. – Юбилейна книга в чест на Стефан С. Бобчев. С., 1921, 52. 
7 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, 150 – 151. 
8 НБКМ-БИА, ІІД5108; Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически прег-

лед, 1933, 155. 
9 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, 156. 
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магистрат има възможност да повиши професионалната си квалификация, като работи за-

едно с Иван П. Герджиков, Ненчо Кръстев, П. Данчев и др. От изброените единствено Нен-

чо Кръстев е юрист, а всички останали са практици, но според Бобчев "те са добре подбрани 

и съвестни хора" и затова се учи да правораздава от тях
1
. Не на последно място новото наз-

начение му дава възможност по право да стане депутат в Областното събрание. 

Ст. С. Бобчев е изключително доволен от влизането си в политическия живот на Източна 

Румелия, защото получава възможност пряко да влияе върху развитието на законодателството 

на областта
2
. Това е сферата, в която работи още с постъпването си в съдебната система като 

член на специална законодателна комисия към Дирекцията на правосъдието
3
. Бобчев ръково-

ди административното правосъдие на Областта до 21 септември 1884 г.
4
, когато е назначен за 

директор на правосъдието на Източна Румелия – пост, който заема до Съединението
5
. 

Юридическото образование на Бобчев, съчетано с факта, че знае писмено и говоримо 

турски език правят него и работата му изключително полезни за изграждането и развитието 

на правосъдната система на Източна Румелия
6
. Самият той е на мнение, че започва съдебна-

та си кариера в изключително неподходящ момент. Основните му проблеми в праворазда-

ването произтичат от факта, че няма закони и съдебна практика, от които да се ръководи
7
. 

Допълнителни проблеми създава разнообразният състав на населението на Източна Руме-

лия и участието на тази разнородна маса в правораздавателния процес. В него всеки, воден 

от патриотични чувства, иска процеса да се води на родния му език, а това затруднява пра-

вораздаването особено когато в съда се противопоставят един срещу друг хора от различни 

народности, макар и Бобчев да се опитва да убеди страните, че е най-добре за тях съдебният 

процес да се води на български език. Поставен в такава работна среда, младият магистрат 

винаги се стреми да се опре на познанията, които има, но в същото време търси консулта-

ции от по-опитните си колеги и от други служители на съдебната система, които могат да 

помогнат в такива спорове. Именно за такива случаи в съда заедно с Бобчев са назначени 

Янко Армодиус и Куразаде Хюсеин ефенди. Янко Армодиус е гърчеещ се българин. Знае 

много добре български и гръцки език и е добър познавач на действащото право в Източна 

Румелия, слави се със своята безкористност. Куразаде Хюсеин ефенди е изключително ва-

жен за съдебната система на Източна Румелия. Той е добър познавач на шериатското право 

и е назначен според изискванията на Органическия устав
8
. 

Като пример, който да илюстрира изброените трудности, с които Стефан Савов Бобчев 

трябва да се справи като съдия, може да се посочи първия случай, който разглежда. В него 

една срещу друга се изправят две Станимашки общини за балталък (право на сечене на го-

ра). Адвокатът на едната община е Кемал Бохор, евреин от Одрин, който практикува адво-

катската професия, без да има юридическо образование. Отлично познава действащото тур-

ско право и говори на турски. Другата страна се представлява от адвокат Ахилея Мавриди, 

грък от Пловдив, завършил право в Атина и специализирал в Париж. Той говори на новог-

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 154. 
2 Бобчев, Ст. С. Живот, обществено-книжовна деятелност и показалец на по-главните му трудове. 

С. 1909, 5; Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, 157. 
3 НБКМ-БИА, ІІД4916; Бобчев, Ст. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 

1933, 321 – 322. 
4 НБКМ-БИА, ІІД4908. 
5 НБКМ – БИА, ІІ Д 4913 – 4933. 
6 Саввов, Ил. Един принос към историята на нашата журналистика. – Българска Сбирка, 1896, 549; 

Маджаров, М. Вестник "Марица" и участието на С. С. Бобчев в списването му. – Юбилейна книга в 

чест на Стефан С. Бобчев. С., 1921, с. 51. 
7 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, с. 54. 
8 Пак там, с. 97 – 98. 
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ръцки. Създалата се ситуация донякъде затруднява Бобчев, но благодарение на превода, 

който прави по време на заседанието Янко Армодиус, съдията успява да се справи, въпреки 

допълнителното напрежение от притеснението, че това е първото му заседание и вдигната-

та, следствие на това температура. След като приключва делото, той обвинява и двамата 

адвокати, че могат да говорят на български, но предпочитат родните си езици
1
. След тази 

случка Бобчев се стреми да наложи в съдебната система на Източна Румелия да се говори на 

български език, като оправдава този си възглед с желанието да се ускори и улесни решава-

нето на делата. Така заобикаля патриотичните чувства на адвокатите от различните народ-

ности в Източна Румелия и спомага за утвърждаването на българския характер на областта
2
. 

От принципите за независимост на съдебната система на Източна Румелия и за нейния 

български характер Бобчев се ръководи при налагането на дисциплинираност и еднакви 

правила за всички участници в делата. Така той успява да се противопостави на исканията 

на чуждите консули за привилегии, които им се признават в съдилищата в Османската им-

перия и Княжество България
3
. 

Другият проблем, който затруднява Ст. С. Бобчев при работата му, е липсата на дейст-

ващо законодателство и изградена съдебна практика в Източна Румелия. При постъпването 

си в съдебната система той разчита само на десета глава и единадесета притурка на Органи-

ческия устав, където се съдържат основните разпоредби на съдоустройството и съдопроиз-

водството. За да преодолее тази празнина, Бобчев се запознава с практиката в съдопроиз-

водството на областта. Той ходи да наблюдава дела във Върховния и Департаменталния съд 

и се учи да правораздава от Ненчо Кръстев, Георги Груев и Тодор Власаков, които вече 

имат изграден модел на работа
4
. 

Като съдия в Източна Румелия Ст. С. Бобчев се възприема като публична личност, чиято 

работа се наблюдава от обществеността. Той държи на добрия си образ и не иска да се про-

вали в начинанието си, а да оправдае доверието, което му е гласувано. Също така Бобчев 

смята, че освен себе си, той представя и Московския университет, чийто възпитаник е. За-

това решава при действията си да се ръководи от принципите на правото и по този начин да 

спомогне за доброто оформяне на правосъдната система на Източна Румелия, в чието изг-

раждане е убеден, че участва. 

За да се справи с поставените му задачи, младият магистрат си изгражда строго опреде-

лен режим на работа. Той заседава четири дни в седмицата, а един ден си оставя за проверка 

по дела и издаване на владала за собственост, които да заменят тапиите
5
. 

Строгата взискателност, която има към работата си, Бобчев прехвърля и върху своите 

подчинени в съда. С цел да повиши функционалността на съда той подготвя "Проект за за-

тягане на дисциплината на съдии и служещи в съдебната система", който е приет на събра-

ние на съда. Следи за спазване на работното време, за любезно отношение към посетители-

те, да не се прави разлика в отношението към хора с различно имуществено състояние, как-

то и с различно вероизповедание. На адвокатите се предоставя възможност в самата канце-

лария на съда да се запознават с делата. Въвежда регистрация на постъпилите документи в 

деня на постъпването им, за да се спазват съдебните срокове. Възлага на секретаря на съда и 

помощниците му да следят за пропуски в постъпващите документи и да указват как да се 

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, с. 99; НБКМ-

БИА, ІІД5111. 
2 Пак там, с. 232 – 235. 
3 Маджаров, М. Вестник "Марица" и участието на Ст. С. Бобчев в списването му. – Юбилейна книга в 

чест на Стефан С. Бобчев. С., 1921, 53; НБКМ-БИА, ІІД5929 – непубликувана статия озаглавена "Чехи, 

първоносители на правната култура у нас след Освобождението (лични спомени и бележки)". 
4 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, с. 97 – 98. 
5 Пак там, с. 99. 
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отстранят, ако има такива, за да няма нищожни молби. Следи да се пази чистота в сградата
1
. 

Част от предложенията му са оспорвани, но в крайна сметка той успява да се наложи и 

всички те са приети. За постигането на целите на Бобчев спомага и непрекъснатото следене 

на работата му от страна на Областната дирекция на правосъдието
2
. 

Ръководителят на Окръжния съд в Пловдив е доволен от постигнатите резултати. Той е 

на мнение, че е спомогнал за изграждането и издигне на много високо ниво на правосъдната 

система в Източна Румелия и това допълнително стимулира работещите в нея
3
. Бобчев 

вижда работата на подчинените си като безкористна и категорично отхвърля съмненията за 

корупция, отправени към тях
4
. Той смята системата за изключително българска и изказва 

притеснение единствено относно формулата, с която се произнасят присъдите "В името на 

негово императорско величество Султана"
5
. 

Работата в съдилищата на Източна Румелия е от изключително значение за формирането 

на възгледите на Бобчев относно функционирането на съдебната система на дадена страна и 

значението и за обществото. Младият Стефан идва от студентската скамейка и веднага зае-

ма ръководен пост. На него се показва като отговорен и амбициозен магистрат, който се 

стреми да наложи възгледите си за раздаване на правосъдието. Затрудненията в работата му 

произтичат от разнообразния състав на населението в Източна Румелия, от различните пра-

ва, с които се ползват участниците в процеса в областта и от липсата на законодателство и 

изградена съдебна практика. Воден от амбицията си и чувството, че участва във формира-

нето и налагането на съдопроизводството в областта, успява да се справи с възникналите 

проблеми и с помощта на своите колеги да изгради добре работещ модел. Бобчев налага 

воденето на делата на български език. Реализира част от възгледите си, че правосъдието 

трябва да е еднакво достъпно до всички жители на областта без значение на тяхната народ-

ност, социален и религиозен статус. Възглед, който се опитва да налага и по-натам в рабо-

тата си като депутат в Областното събрание и директор на правосъдието. 

 

 

 

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Из спомените на един стар магистрат. – Юридически преглед, 1933, с. 145 – 147. 
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Резюме: Основната цел на настоящия доклад е да се очертае принципно предметът и 

обхвата на финансовата система чрез характеристика на инкорпорираните в нея еле-

менти, както и да се анализира проблемът за наличието или отсъствието на вътрешно-

системни връзки между тях. Анализът на действащото законодателство дава основание 

да се направи изводът, че в обхвата на финансовата система структурно се включват 

звената на държавния бюджет, общинските бюджети, осигурителните бюджетни фон-

дове на държавното обществено осигуряване, финансите на държавните предприятия, 

както и финансите на БНБ. В тази система тези компоненти са взаимно свързани чрез 

системни връзки, като безспорна е интегративната роля на държавния бюджет. 

 

Ключови думи: финансова система, държавен бюджет, финансовоправни отношения, 

властническа компетентност, държавни предприятия 

 

Summary: The purpose of this study is to delineate the scope and the subject of financial 

system by analyzing its components and their internal systemic relations as well. Based on a 

current legislation a conclusion has been drawn that the financial system comprises the state 

budget, the municipal budgets, the social and health insurance funds, the central bank budget and 

state enterprises funds. All these components have been integrated by the state budget which is the 

center of the financial system.  

 

 

Основната цел на настоящия доклад е да очертае принципно предмета и обхвата на фи-

нансовата система чрез характеристика на инкорпорираните в нея елементи, както и да се 

анализира проблемът за наличието или отсъствието на вътрешносистемни връзки помежду 

им. Анализът тук предполага неизчерпателност поради факта, че финансовата система сама 

по себе си е достатъчно комплексно правно явление и не може да бъде обхваната изчерпа-

телно в рамките на едно кратко изследване, което неизбежно ще страда от незавършеност и 

схематизъм.  

В правната литература липсва дефиниция за финансова система. Преди началото на де-

мократичните промени на РБ такава дефиниция беше дадена от проф. Милчо Костов. Спо-

ред авторът във финансовата система структурно се включват следните звена:  

а) държавен бюджет;  

б) децентрализирани финанси на стопанските организации; 

в) банкова система;  

г) държавно застраховане
1
.  

                                                           
1
 Костов, М. Финансова система и система на финансово-правно регулиране. С., 1986, с. 89. 



 135

От друга страна, финансовата система не е само функционално, но и институционално 

понятие. В нея са инкорпорирани система от органи, които са подредени в сложна зависи-

мост, взаимодействие и притежават определена компетентност. Тези организационни отно-

шения излизат извън рамките на финансовата администрация и се упражняват от различни 

по вид и степени органи на държавното управление
1
. В следващо свое изследване същият 

автор в продължение на правната концепция за финансите и теорията на финансово-

правното отношение обосновава съвпадането на финансовата система със системата на фи-

нансовоправното регулиране, като посочва, че "... структурните връзки на системата се вна-

сят от правото като държавен регулатор, от финансово-правното регулиране".
2
 В тази сис-

тема според М. Костов качеството на йерархичен център, на интегративно ядро има дър-

жавния бюджет.
3
  

Ако изходим от социалната среда, с която си взаимодейства всяка финансова система
4
, а 

именно икономическото и политическото развитие на обществото, очевидно е, че днес този 

анализ трябва да бъде подложен на критична оценка. 

Няма съмнение в правилността му, но в условията на тоталитарна държава с централи-

зирана планова икономика, когато стопанската дейност се осъществява от държавни орга-

низации, липсва частна собственост и частна стопанска инициатива. В условията на демок-

ратично развитие на страната и функциониране на пазарна икономика с наличие на частна 

стопанска инициатива и на частна собственост обхватът и съдържанието на финансовата 

система закономерно са променени. 

Очевидно е, че при отпадане на държавните монополи в областта на банковото дело и 

застраховането и превръщането им в търговска дейност, няма основание те да бъдат разг-

леждани като елементи на финансовата система! Следователно обосновано може да се 

твърди, че обхватът на финансовата система обективно се е свил в границите на "публични-

те финанси", съответно "отдръпването" ѝ от сферата на националното стопанство.  

Според проф. В. Димитров
5
 ограничаването на обхвата на финансовата система е съпро-

водено и с качествено преобразуване, включително съкращаване и пренареждане на нейни-

те компоненти, а именно: 

На първо място, безспорно е, че централното звено на финансовата система е държав-

ният бюджет. Тук се включват и извънбюджетните държавни фондове.
6
  

Следващо звено са общинските бюджети, които на основата на конституционно приз-

натите местно самоуправление и общинска собственост, са отделени от държавния бюджет. 

Тук се отнасят и извънбюджетните общински фондове.
7
 

На трето място, във финансовата система се включват и осигурителните бюджетни 

фондове на държавното обществено осигуряване, управлявани от Националния осигурите-

лен институт, както и на Националната здравноосигурителна каса
1
.  

                                                           
1 Костов, М. Финансова система и система на финансово-правно регулиране. С., 1986. 
2 Вж. Костов, М. Цит. съч., с. 123. 
3 Вж. Костов, М. Цит. съч, с. 121.  
4 Вж. Костов, М. Цит. съч., с. 66. 
5 Вж. Димитров. В. Финансовият контрол като институт на българското финансово право. – Прав-

на мисъл, бр. 1 от 2013, с. 37. 
6 Вж. например и списъка на извънбюджетните фондове (държавни и общински), съдържащ се в 

приложение № 8 към § 28 от годишния бюджетен закон за 2012 г.  
7 Вж. по-подробно за уредбата на общинския бюджет и извънбюджетните общински средства в 

Закона за общинските бюджети от 1998 г. Разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 2-9 урежда тези взаимоот-

ношения чрез предвидени от държавния бюджет, трансферите към общините, включващи различни 

общи и целеви субсидии, финансови компенсации, субвенции и временни безлихвени заеми.  
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На четвърто място, като звено на финансовата система се обособява бюджетът на 

централната банка, който е отделен от държавния бюджет
2
.  

В отношенията между изброените бюджети, е безспорна доминиращата роля на държав-

ния бюджет. Тезата на автора трябва да бъде подкрепена, че обединителната роля на дър-

жавния бюджет, ролята му на системообразуващ център проличава ясно при бюджет-

ните взаимоотношения с останалите звена на системата
3
. Тези бюджетни взаимоотно-

шения се изразяват в субсидиите, другите трансфери (прехвърляния) на средства, във вре-

менните безлихвени заеми, които се предоставят от държавния бюджет на другите бюдже-

ти, както и в обратното прехвърляне на средства в държавния бюджет. Основните характе-

ристики за наличие на елементи, които да са част от финансовата система са следните:  

1) бюджети и фондове, при които приходите и разходите по тях да се осъществяват чрез 

механизма на финансови правни отношения, от органи, разполагащи с финансова властни-

ческа компетентност (правомощия); 

2) наличието на бюджетни взаимоотношения между бюджети и фондове с държавния 

бюджет, които да осигуряват приходно-разходна балансираност както на отделните компо-

ненти, така и на системата като цяло
4
.  

Трябва да се подчертае, че същевременно при набирането и разходването на средствата 

по тези бюджети, възникват, развиват и се прекратяват финансови правни отношения, т.е. 

парични отношения, организирани чрез метода на властническото регулиране. Органите
5
, 

които управляват тези бюджети, безспорно упражняват властническа компетентност, при 

която издават властнически административни, финансови актове, чрез които набират, разпреде-

лят, разходват и се разпореждат с тези средства. В този смисъл при възникнали финансови 

правни отношение те са активните субекти, които разполагат с властническа компетентност.  

Интерес предизвиква въпросът дали в обхвата на финансовата система попадат и 

държавните предприятия, т.е. паричните средства, които се набират и разходват от тях? 

Според проф. Димитров те не се включват в обхвата на финансовата система
6
. Според 

мен тази теза е спорна. Правилният отговор на този въпрос според мен минава през анализ 

                                                                                                                                                               
1 Разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване предвижда целеви субсидии 

от държавния бюджет в полза на бюджета на НЗОК, а в т. 11 са уредени други трансфери. Уредена е 

възможността за безлихвени заеми от държавния бюджет (ал. 2). Подобна норма за субсидии в полза 

на бюджета на Държавното обществено осигуряване предвижда чл. 20, ал. 1, т. 11 от Кодекса за соци-

ално осигуряване (КСО). 
2 Според чл. 8, ал. 4 от Закона за Българската народна банка остатъка годишното превишение на 

приходите над разходите се внася в държавния бюджет. От друга страна, при евентуален недостиг на 

капитал на централната банка съгласно чл. 9 министърът на финансите го покрива за сметка на дър-

жавния бюджет. 
3 Вж. Димитров. В. Цит. съч., с. 38. 
4 Пак там, с. 39. 
5 Министерски съвет, министър на финансите, министри и други ръководители на институции и 

ведомства. С такива правомощия разполагат и органите на общините – общински съвети и кметове, 

органите, управляващи НОИ и НЗОК (управители, подуправители). С властническа компетентност 

разполагат и органите, управляващи БНБ – управител и управителен съвет. 
6 Авторът смята, че тези субекти са участници на пазара, имат качество на търговци и упражняват 

бизнеса си чрез механизма на равнопоставено регулирани правни отношения, като сключват и изпъл-

няват търговски и граждански сделки и договори. Следователно те набират и разходват, съответно 

планират и контролират тези средства не чрез механизма на парични и организационни финансови 

правоотношения. Разбира се, това не означава, че тези субекти не могат да бъдат участници във фи-

нансови правни отношения (например като получатели на субсидии или като платци на данъци) Но 

само като пасивни субекти, като носители на правоспособност, а не на финансова компетентност!  
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на законодателство ни с оглед наличие на двата комулативно посочени вече критерии за 

принадлежност на елементи към финансовата система.  

Трябва да се отбележи, че съгласно действащото законодателство съществуват два спо-

соба за образуване на държавните предприятия (ДП).  

За първия е характерно, че те се образуват по чл. 62, ал. 3 от ТЗ чрез преобразуване на 

бюджетно предприятие. В този случай образуваното държавно предприятие е правоприем-

ник на съответното бюджетно предприятие и поема неговите активи и пасиви
1
.  

Вторият способ за образуване на държавно предприятие е по чл. 62, ал. 3 от ТЗ чрез 

директното му създаване на основание на специален закон
2
. Независимо по кой от двата 

начина е създадено, всяко едно от тези държавни предприятия изпълнява основни публични 

задачи, които са определени в съответния закон, регламентиращ неговото образуване
3
.  

На следващо място трябва да се подчертае, че съгласно разпоредбите на ТЗ държавните 

предприятия са търговци. Това качество предполага, че тези субекти осъществяват бизнеса 

си, като равноправни участници на пазара, които набират и разходват средствата чрез 

сключване на търговски сделки и договори. В случай че е изпълнен фактическия състав на 

несъстоятелността по чл. 607 и сл. от ТЗ, те трябва да бъдат обявени в несъстоятелност. 

Анализът на законодателството дава основание за сериозно отклонение от този режим, кое-

то ги превръща в "квазитърговци", поради следните обстоятелства. 

На първо място законодателят в чл. 612 от ТЗ по отношение на тях е уредил неприложи-

мост на режима на несъстоятелността по ТЗ. Освен това той е предвидил и други импера-

тивни норми с аналогично съдържание, т.е. по отношения на тях има забрана за откриване 

на процедура по несъстоятелност
4
.  

 Друга специфика в тази посока е обстоятелството, че държавните предприятия нямат 

капитал, а имущество (държавна собственост), което се предоставя от държавата при него-

вото образуване. Така например за осъществяване на дейността на създаденото ДП "Фонд 

затворно дело", Министерският съвет предоставя за управление имоти – публична държав-

на собственост, областният управител – имоти – частна държавна собственост, а министъ-

рът на правосъдието – движими вещи, държавна собственост.
5
 

Орган на управление на образуваните държавни предприятия е съответният отраслов 

министър, който упражнява правата на собственост на държавата в съответното предприя-

тие. Така например министърът на правосъдието упражнява правото на собственост на 

                                                           
1 Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закон за Селскостопанската академия (загл. изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.), 

Обн., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г. – регионалните центрове за научно-приложно обслужване 

към Селскостопанска академия (бюджетни предприятия) са преобразувани в опитни станции, които са 

държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от ТЗ. 
2 Пристанищна инфраструктура е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския за-

кон, образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища, пристанищата на 

Република България. 
3 Така например ДП "Фонд затворно дело" има статут на държавно предприятие по смисъла на 

чл. 62, ал. 3 от ТЗ и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за 

изпълнение на наказанията, като може да извършва и други дейности, които подпомагат, съпътстват 

или допълват основния му предмет на дейност. 
4 Вж. чл. 53, ал. 7 от Закон за гражданското въздухоплаване, чл. 6, ал. 3 от Правилник за устройст-

вото и дейността на ДП "НКЖИ" и чл. 3, ал. 4 от Правилник за устройството и дейността на ДП "Ра-

диоактивни отпадъци". 
5 Вж. чл. 6, ал. 2 от Правилник за устройството и дейността на ДП "Фонд затворно дело". 
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държавата в държавно предприятие "Фонд Затворно дело".
1
 Нещо повече той осъществява и 

предварителен и последващ контрол върху решенията на УС на ДП "Фонд Затворно дело".
2
 

 На следващо място трябва да се отбележи, че няма пречка държавните предприятия да 

извършват и разпоредителни сделки с имоти и вещи – предоставени и придобити от 

тях. В тази връзка те могат да се разпореждат, да учредяват вещни права и да отдават под 

наем недвижими имоти и движими вещи – частна държавна собственост, в съответствие с 

разпоредбите на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на Зако-

на за държавната собственост (ППЗДС). Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗДС – ДП 

по чл. 62, ал. 3 от ТЗ могат да се разпореждат с придобитите и предоставените им имоти – 

частна държавна собственост, с разрешение на министъра, упражняващ правата на собстве-

ност на държавата, при условия и по ред, определени с ППЗДС.  

Според мен тези разпоредби дават основание да се направи изводът, че е налице визира-

ния по-горе критерий, а именно, че държавните предприятия имат бюджети, при които 

приходите и разходите по тях се осъществяват чрез механизма на финансови правни от-

ношения, от органи, разполагащи с финансова властническа компетентност (правомо-

щия). Няма спор, че при извършване на сделки на разпореждане с имоти и вещи по повод 

придобиване и разходването им органът, който има нормативно установената властни-

ческа компетентност за тяхното санкциониране е ресорният министър, към който е съз-

дадено съответното държавно предприятие. 

Систематично следващият въпрос, на който трябва да се отговор, е дали са налице 

нормативно установени бюджетни взаимоотношения между бюджетите на държавните 

предприятия с държавния бюджет, които да осигуряват приходно-разходна балансираност 

както на тях, така и на системата като цяло. 

Анализът на действащото законодателство показва наличие на разпоредби в тази посока. 

На първо място, съгласно чл. 7, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), държавно-

то предприятие е в кръга на възложителите на обществени поръчки, тъй като има признаци-

те на публичноправна организация по смисъла на §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби 

на ЗОП. Съгласно разпоредбата публичноправна организация е – юридическо лице, което 

независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволя-

ване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:  

а) финансирано е повече от 50 на сто от държавния бюджет, от бюджетите на държавно-

то обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските 

бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3; 

б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се 

определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3; 

в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3; управ-

ленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява до-

миниращо влияние върху дейността на друго лице.  

На второ място, норма, която говори за наличие на субсидии и капиталови трансфери 

към държавните предприятия от централния бюджет, е чл. 9, ал. 1 от ПМС № 334 от 

29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г., съот-

ветно ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република Бъл-

гария за 2012, където с Приложение № 5 са посочени субсидиите за нефинансови предприя-

тия по Централният бюджет, в частта "Други субсидии и плащания", предоставяни за фи-

нансиране на дейността по изпълнение на публичните задачи, възложени на определени 

държавни предприятия.  

                                                           
1 Вж. чл. 15, т. 1 от Правилник за устройството и дейността на ДП "Фонд затворно дело". 
2 Вж. чл. 15, т. 4 от Правилник за устройството и дейността на ДП "Фонд затворно дело". 
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Практиката показва, че именно на това основание между държавата в лицето на минис-

търа на финансите и съответното държавно предприятие в лицето на представляващият го 

ресорен министър се сключва договор за предоставяне на предвидените субсидии от цент-

ралния бюджет. Неусвоените към 31 декември средства по чл. 9, ал. 1 следва да се възста-

новят до 31 януари на следващата бюджетна година по сметката, от която са получени съг-

ласно изискването на чл. 9, ал. 3 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г., съответно от ПМС № 367 

от 29.12.2011 г.  

На трето място, аргумент, който потвърждава наличие на бюджетни взаимоотношения 

на тези предприятия с централния бюджет е Справката на Министерство на финансите 

(МФ) за периода 2007– 2011 г. където са публикувани отчетените данни за получените дър-

жавни субсидии от някои държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от ТЗ, а именно 

"Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване", "Съобщи-

телно строителство и възстановяване", "Радиоактивни отпадъци", НК "Железопътна инф-

раструктура", "Пристанищна инфраструктура".  

Законодателят е създал и разпоредби, които регламентират и обратното движение при 

тези бюджетни взаимоотношения, а именно вноски за държавата от отчислената печалба на 

държавните предприятия. 

На четвърто място, трябва да се посочи разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ПМС № 334 от 

29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. която 

изисква държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, 

да правят отчисления за държавата в размер 80 на сто от печалбата след данъчно облагане 

по годишния финансов отчет към 31 декември 2010 г., доколкото със закон не е предвидено 

друго.  

На пето място, норма с аналогично съдържание е чл. 28, ал. 1 от същия нормативен акт, 

която задължава ДП да правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределе-

ните дивиденти, за държавата до 31 май 2011 г., съответно до 15 юли 2011 г. (за съставящи-

те консолидиран финансов отчет).  

От изложеното може да се направи обоснованият извод, че са налице и двата критерия 

комулативно, т.е. приходите и разходите на бюджетите на държавните предприятия се осъ-

ществяват чрез механизма на финансови правни отношения, от органи, разполагащи с фи-

нансова властническа компетентност, както и че са налице бюджетни взаимоотношения 

между техните бюджети и държавния бюджет. 

В заключение може да се обобщи, че бюджетите на държавните предприятия са не-

съмнена част от обхвата на финансовата система.  
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ПРОФЕСОР СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ  
И ИСТОРИЧЕСКАТА ШКОЛА НА ПРАВОТО 

ас. Пламен Калев,  
Център по юридически науки на БСУ 

Резюме: Тази статия е опит да се представи проф. Стефан Савов Бобчев като предс-

тавител на историческата школа в правото. 

 

Ключови думи: историческа школа в правото  

 

Summary: This article is an attempt to present Professor Stefan Savov Bobchev as a 

representative of the historical school of law.  

 

Key words: historical school of law 

 

 

От времето на Българското възраждане до навечерието на Втората световна война сред 

имената на едни от най-дейните участници в българския политически, обществен и научен 

живот, които са оставили траен отпечатък върху него, ясно се откроява личността на профе-

сор Стефан Савов Бобчев. Водил дълъг, динамичен и творчески ползотворен живот, той е 

оставил след себе си богато научно наследство. Последното през годините е било обект на 

изследване от не един или двама автори, ангажирани в различни области на човешкото поз-

нание. Сред тях най-голям интерес към неговия живот и творчество са проявявали предим-

но историци и юристи. При един анализ на многобройните посветени на професор Бобчев 

текстовеонова, което прави впечатление е нееднократното подчертаване, че като учен, той 

се проявява еднакво добре както в публицистиката, така в общата история и историята на 

правото, и сякаш за изследователите на неговото творчество остават в сянка качества му на 

теоретик и философ на правото. В тази връзка задачата, която си поставя настоящото изс-

ледване е да допринесе в известна степен за запълването на тази празнота в правната ни 

литература. 

Като теоретик и философ на правото проф. Бобчев принадлежи към историческата шко-

ла в правото. С нейното учение той се запознава като студент в Московския университет. 

По това време историческата школа е заемала доминиращо положение в руската правна 

мисъл, значителен принос за което има руското правителство. Последното в един доста дъ-

лъг период е изпращало на учение в Германия, нейната родина, редица млади учени юрис-

ти, които там са натоварени със задачата да овладеят приложението на историческия подход 

към правото. Така тези научни работници, завърнали се в Русия, пренасят в руската правна 

мисъл историкоправното учение, което в нейните рамки намира благоприятна среда за бъ-

дещо развитие.
1
  

                                                           
1
 Головкина, С. Н. Влияние исторической школы права в Росси ХІХ в. – Сборник двенадцатой Межре-

гиональной научной студенческой конференции "Российское законодателство: современное состояние и 

перспективы развития". Вологда, 2010, с. 277-278; Крюкова, С. С. Обычное право в научном наследии ран-

ней исторической школы права. – Этнографическое обозрение, № 3, 2000, с. 135 – 149. 



 141

Оттук в хода на своето юридическо образование Бобчев има възможността да се докос-

не, от една страна до постиженията на пионерите на историческата школа, Савини и Пухта, 

и от друга страна, до трудовете на автори като С. В. Пахман, А. Х. Гольмстен, Н. С. Илари-

онов, М. М. Кавалевсий и други нейни представители в Русия. Вследствие на това неговите 

окончателни научни възгледи се формират главно под влиянието на историческата школа. 

Не бива обаче да оставяме с впечатление, че това се случва само в резултат от популярност-

та, с която се ползва тази доктрина, сред руската правна общност. Разбира се, без да омало-

важаваме този факт считаме че главната причина той да възприеме основните положения на 

историкоправното учение е сходството, в което те се намират с неговите научни интереси и 

житейски мироглед, формирали се още в най-ранна негова възраст. 

В учението на историческата школа той вижда, на първо място, възможността да задо-

воли своя нестихващ научен интерес към историческо познание, чиито граници, след като 

завършва право, значително се разширяват. В тази връзка първото нещо, с което това уче-

ние привлича вниманието на проф. Бобчев, е прилагането на историческия подход към пра-

вото в правните изследвания. Приветствайки този научен подход като "важна придобивка за 

науката"
1
, той многократно изтъква ползите и необходимостта в правните си изследвания, 

учените да се обръщат назад към историята. Според него се пораждат многобройни заблуж-

дения от това, че настоящето от своето чисто съвременно становище гледа обикновено на 

старовремското. Бобчев, както и останалите представители на историческата школа, вижда 

в старите учреждения, названия и изобщо думи същите понятия, които им придаваме в 

днешно време.
2
 

Воден от учението на историческата школа, проф. Бобчев в изследванията си, посветени 

на правна тематика, прилага историческия подход към правото. В резултат от това, той по-

добно на Савини и Пухта схваща правото като историческо явление и подвежда законите на 

неговото развитие под общите исторически закони, с което се явява проводник в българска-

та правна мисъл на идеята за наличието на органическа връзка между право и народ. Така 

правото за него е част от народния живот и поради това се корени в народния дух
3
, който, 

както приемат представителите на историческата школа, живее в съзнанието на всеки един 

от членовете на народната общност.
4
 Много често, забелязва проф. Бобчев, в действител-

ността се явяват случаи на нравствено страдание на едно лице, породено от една неправда 

спрямо него. Всяко едно такова лице, на следващо място, проявява стремеж към преодоля-

ване на тази неправда. В тази връзка бихме могли да добавим, че тези лица ще действат по 

един или друг начин, с което несъмнено ще предизвикат нравствено страдание у друго ли-

це. Сборът на всички тези усещания за неправда и проявеният срещу нея отпор според 

проф. Бобчев е народното правосъзнание. Като негов продукт правото по пътя на своето 

формиране среща стълкновението между лични и групови интереси и разбирания, които са 

естественият състав на народния дух. Поради това, както отбелязва проф. Бобчев, правото 

се появява в народната среда постепенно и много бавно, почти незабелязано се развива по 

исторически път, подобно на езика, нравите, религиите и пр. Така правото съгласно учение-

то на историческата школа е синтез на националните особености и качества на съответния 

народ, с което ясно се подчертава неговият национален характер. 

Именно подчертаването на националния характер на правото допада на Бобчевия жи-

тейски мироглед на представител на българската възрожденска интелигенция. Неговото 

раждане и израстване в такова място със силни образователни и културни традиции, в как-

                                                           
1 Бобчев, Ст. Правно-исторически бележки. – Юридически преглед, 1922, кн. 5, с. 201-205. 
2 Бобчев, Ст. Обичай и закон. С., 1904, с. 1. 
3 Бобчев, Ст. Правно-исторически бележки. – Юридически преглед, 1922, кн. 5, с. 201-205. 
4 Апостолов, Ив. Еволюция на континенталната тълкувателна теория. С., 1946, с. 20. 
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вото се превръща град Елена от втората половина на ХІХ век, оказа голямо влияние при 

формирането на неговите възгледи в националистически дух. Останал под тяхно влияние 

през целия си живот, проф. Бобчев е радетел за запазване на националната идентичност на 

българския народ във всяка една област на неговото културно, просветно и правно творчес-

тво
1
 с радост прегръща учението на историческата школа. Той е завладян от залегналия в 

него дух на романтизма, породен от възродените национални сили на германския народ. В 

тях проф. Бобчев вижда аналог на възродените национални сили на българския народ от 

времето на Българското възраждането. 

Не бива обаче да оставяме с впечатлението, че проф. Бобчев е сляп проводник в българ-

ската правна мисъл на основните положения на историческата школа. Наред с положител-

ните моменти в нейното учение, той запознава българския читател и с допуснатите грешки. 

В една немалка част от съчиненията му, посветени на правна тематика, ясно личи неговия 

стремеж да внесе поправки и допълнения в учението на историческата школа. 

Първото негово отстъпление от доктрината е продиктувано от практически съображения 

по повод изграждането на правната система на младата българска държава. Трябва да отбе-

лежим, че отстъплението, което той прави е частично. Така, без да отрича нуждата от бърза 

законодателна дейност, която България изпитва, той свързва последната с богатите твор-

чески традиции, отразени в народното правосъзнание. Това, за което той настоява, е изг-

раждането на правната ни система да не се осъществява по пътя на рецепцията на европейс-

кото законодателство, а по пътя на институционализиране на българския правен обичай и 

пословици. В много крайни случаи, когато по дадени въпроси народния дух мълчи, проф. 

Бобчев допуска влияние на чуждото законодателство при условие, "ако се превеждаше не-

що от чуждите закони, повече или по малко прилично на нашия живот."
2
 Само така по пътя 

на институционализирането на българското народно право ще се постигне изграждането на 

единна национална правна система. Така включеното в нейните предели законодателство 

ще бъде основателно и рационално, защото ще се обляга на народното мировозрение, убеж-

дение и обичай.
3
 

В противен случай, отбелязва проф. Бобчев, ако един закон е противоречив на народните 

обреди и обичаи, той няма да може да бъде приложен така, както това се изисква, защото 

като противоречив на народната воля, тя всякога ще намери начини и средства да избегне 

приложението на съответния закон.
4
 

Включването на правните обичаи и пословици в законодателството изисква и тяхното 

добро познаване. Това е напълно осъзнато от проф. Бобчев, поради което той още през 1883 г. 

обнародва своето първо упътване за събиране на юридическите обичаи. В цитираното съчи-

нение той отбелязва, че нуждата от изучаване на юридическите обичаи в България е нале-

жаща. Имайки пред себе си примера на другите славянски народи, той заключва, че "ние 

сме най злочести към старовремските законодателни паметници". Това ще рече, че има още 

много да се прави в тази насока. Необходимостта от нови пояснения и разяснения относно 

събирането и изучаването на обичайното право и юридическите пословици подтиква проф. 

Бобчев още на два пъти да издаде упътване за тяхното събиране, като всяко следващо е до-

пълнено и преработено съобразно нуждите и вече натрупания опит.
5
 

                                                           
1 Манолова, М. Професор Стефан Савов Бобчев – бележит български учен юрист. – Общество и 

право, 2012, кн. 1, с. 102-117. 
2 Бобчев, Ст. Към българската правна история и обичайното право. – Юридически преглед, 1906, 

кн. 4, с. 1. 
3 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи. Пловдив, 1883, с. 4. 
4 Пак там, с. 5. 
5 Бобчев, Ст. Ново упътване за събиране и изучаване на народните юридически обичаи. С., 1904 и 

1930. 
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Наред със съвета за съблюдаване на законодателството с правния обичай и юридически-

те пословици проф. Бобчев призовава и към избягване употребата на чуждици в законода-

телството и придържането към българския книжовен език. 

За да констатира дали се спазват всички тези негови прошения и ако не да отправя кри-

тика срещу това в редактираното от него списание Юридически преглед, създава нарочна 

рубрика, озаглавена "Нашата законодателна година", заглавието на която по-късно е проме-

нено на "Нашата законодателна и дипломатическа година". В нейните рамки проф. Бобчев 

подробно подлага на системен анализ законодателството, прието през предходната година, 

като, където е необходимо той не спестява острата си критика.  

Другите две бобчеви отклонения от доктрината на историческата школа са в резултат от 

основния неин недостатък, който той забелязва и на който сериозно внимание са обърнали 

нейните критици, изразяващ се в надценяване на националния характер на правото.  

В резултат от това първата посочена от критиката грешка на историческата школа е из-

дигането само на нацията в меродавен правообразуващ фактор, като по този начин не се 

държи сметка за по-тесните от нея съюзи, каквито са например семейството, родът и племе-

то, в рамките на които общности също се формулират правила за поведение с локално зна-

чение.
1
 В подкрепа на този упрек критиците на историческата школа привеждат редица 

примери от действителния живот, от които ясно личи, че в рамките на един народ е въз-

можно съществуването на множество отделни системи на местно обичайно право. Като 

проблемът според тях се състои в това, че учението за националния характер на правото 

изключва възможността за съществуването на тези системи. 

Този упрек според проф. Бобчев е несъвсем справедлив, като подчертава, че "Савини и 

Пухта са припознали съществуването на местното обичайно право."
2
 За доказването на това 

свое твърдение проф. Бобчев представя някой техни мисли в тази насока. Той цитира Пухта, 

който казва, че "правото, както и езикът, имат своите провинциализми".
3
 Местното обичай-

но право според Пухта, както отбелязва проф. Бобчев, "изтича из юридическото съзнание на 

отделните части от народа, които съставляват неговото естествено разклонение".
4
 

Така проблемът според проф. Бобчев се състои не в това, че Савини и Пухта не са до-

пускали съществуването на местно обичайно право, което както стана ясно от приведените 

от него цитати не е така, а в това, че те двамата не казват нищо по отношение на това как са 

възникнали отделните системи на местно обичайно право на един народ въз основа на него-

вия народен дух.
5
 

В търсенето на отговор на този въпрос, чрез който да запълни констатираната празнота в 

учението на историческата школа проф. Бобчев решава да отправи поглед към славянските 

племена. Чрез изследванията, посветени на тяхното местно обичайно право, той достига до 

правилното разрешение на проблема. Така според Бобчев, ако вникнем по-дълбоко в харак-

тера на местните обичаи на славянските племена, няма как да не забележим, че те при всич-

ката си частност, всъщност са произведения на общото правно съзнание и мироглед на сла-

вянската народност.
6
 Частичността на славянското право в случая според Бобчев не е в със-

тояние да удуши родствената връзка, която обединява тези племена.
7
 

                                                           
1 Бояджиев, Хр. Критика на естественото право, историзъм в правото и правен позитивизъм. С., 

1929, с. 58; Бобчев, Ст. Произхождение на обичайното право. – Юридически преглед, 1899, кн. 7, с. 

521-540. 
2 Бобчев, Ст. Произхождение на обичайното право. – Юридически преглед, 1899, кн. 7, с. 521-540. 
3 Цит. съч. 
4 Цит. съч. 
5 Цит. съч. 
6 Цит. съч. 
7 Цит. съч. 
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Втората грешка в учението на историческата школа, върху която проф. Бобчев спира 

вниманието си, отново има своите корени в надценяването от страна на нейните представи-

тели на националния характер на правото. Савини и Пухта приемат, че народният дух от 

дълбините, на който се формира правото, е едно изолирано от външни влияния явление. В 

действителния живот обаче това не е така. Много често се явяват случаи, при които правото 

не е чистото отражение на юридическото съзнание на народа, а носи върху себе си отпеча-

тъка на нечие чуждо влияние. Пример за тези свои твърдения проф. Бобчев взема от съчи-

нението на М. Кавалевски "Закон и обичай на Кавказ", което той е посветил на изследване 

на това какви културни влияния на разните народи се наблюдават върху обичайното право 

на Кавказ.
1
 

Със същата нелека задача се захваща проф. Бобчев. В обнародваната в списание "Ново 

време", доклад "Българо-турски успоредици в юридическите ни пословици и значението им 

за народното право", представен в Юридическата секция на събора на руските учени, състо-

ял се в София, 14-21 септември 1930 г., той обръща сериозно внимание на влиянието, което 

са оказвали през годините турските пословици за формирането на българското обичайно 

право. В крайна сметка изводите, до които достига и с които нанася съществена поправка и 

допълнение в учението на историческата са, че върху народното правосъзнание винаги се е 

оказвало чуждо влияние и винаги народният дух се формира в борба, за да отхвърли съот-

ветно чуждо влияние. 

В настоящото изследване направихме опит измежду изключително разнородното и 

обемно правно творчество на проф. Стефан Савов Бобчев да отсеем онези негови научни 

възгледи, които дават основание той да бъде определен като представител на историческата 

школа в правото и с това да подчертаем неоспоримия факт, че той като такъв е проводник 

на нейното учение в българската правна мисъл. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА ЙЕРАРХИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ,  

ЗАЩИТЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС.  
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ас. Мария Михайлова,  
Институт за държавата и правото при БАН,  

e-mail: m.petrova_law@abv.bg 

Резюме: Широкото навлизане на интердисциплинарния подход в научните изследвания 

направи възможно използването на математически методи и в областта на правните 

проучвания. Математическите модели не биха могли да се използват за оценка на 

ценностните оценъчни явления, защитавани от правото. Но те биха могли да се използват 

за извършване на анализ на нормите на писаното право чрез използването на измерими 

показатели. Представеният с настоящия доклад математически модел има за цел да 

подреди защитените от наказателното право ценности чрез оценка на относителната 

тежест на наказателна репресия за престъпните посегателства спрямо тях. По-

лезността на този модел се изразява във възможностите за качествен анализ на 

количествени измерители по сравнителна метода.  

 

Ключови думи: наказателно право, защитени обществени ценности, математически 

модел 

 

Summary: Mathematical model to determine the hierarchy of social values protected by the 

Bulgarian Criminal Code. Analysis of the results. 

The expansion of the interdisciplinary approach in the scientific research allowed the use of 

mathematical methods in the field of legal studies. The mathematical models could not be used for 

evaluation of the value and assessment phenomena protected by the law. But they could be used to 

analyze the rules of written law through the use of measurable indicators. The mathematical 

model presented in this report aims to arrange the values, protected by criminal law by assessing 

the relative severity of the punitive repression for the criminal violations against them. The 

usefulness of this model lays in the possibilities for qualitative analysis of quantitative measures by 

comparative method.  

 

Key words: Criminal Law, Protect Public Values, Mathematical Model 

 

 

Изграждането на йерархията на защитените в българския Наказателен кодекс об-

ществени ценности има важно теоретико-практическо значение за точното дефиниране на 

наказателноправната политика на държавата. Детерминирането на защитените от законодателя 

обществени ценности може да се разглежда като част от учението за диференциацията на 

наказателната отговорност в широк смисъл. Тъй като се касае до измерване на социално-

правни явления, използването на математически модел би срещнало противодействието на 
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съществуващия в теорията скептицизъм относно възможността да се измерят и съпоставят 

престъпленията и наказанията.
1
  

Представеният математически модел обаче не цели количествено измерване на самите 

обществени ценности в процеса на диференциация на наказателната отговорност от 

нормотвореца, тъй като всеки опит да се потисне метафизичната характеристика на 

обществените ценности чрез създаването на количествени измерители ще доведе до 

дисбаланс в общественото правосъзнание. Историческият опит показва, че опитно 

изработените правила и човешката интуиция са достатъчни индикатори при определяне на 

обществената опасност и моралната укоримост на отрицателните обществени явления с 

оглед определяне на типичната тежест на престъплението и оттам типичната тежест на 

наказанието. Това е идеалният модел за диференциация на наказателната отговорност. 

Наказателните политики на законодателите обаче се отклоняват от този модел и често са 

насочени към осигуряването на приоритет на определени обществени ценности при 

закрилата им чрез средствата на позитивното право. Подреждането на защитените от 

позитивното право обществени ценности чрез количествено измерване на осигурената 

защита дава възможност да се дефинират ясно приоритетите на държавата и да се 

характеризира водената от нея наказателноправна политика.  

Изграденият математически модел позволява да се сравни относителната тежест на 

наказателната репресия на вече криминализираните и диференциирани престъпни състави. 

А чрез изградената скала за оценка на относителната тежест на наказателната репресия се 

изгражда йерархията на защитените обществени ценности от наказателноправната система. 

Разработеният математически модел държи сметка за системата на наказанията, която 

действащият наказателноправен закон създава. Това означава, че математическият 

измерител на всяко едно наказание следва да е съобразен с мястото, което същото заема в 

позитивноправната система на наказанията и оттам да дава съответно стойностно 

изражение на степента, в която то засяга правната сфера на престъпника. Моделът е взел 

като базов измерител най-разпространеното, най-често използваното в особената част на 

Наказателния кодекс наказание от системата на наказанията – лишаването от свобода. 

Математическият модел е съобразен със съотношението на предвижданите в престъпните 

състави от Особената част на кодекса наказания – брой и вид на предвидените за даден 

престъпен състав наказания дали те се налагат кумулативно, или алтернативно. 

При съобразяване на посочените фактори е изведена следната формула за определяне на 

относителната тежест на наказателната репресия: 

ОТНР = Х + (У) + (Z) – (N1) + (N2), 

където: 

ОТНР е относителната тежест на наказателната репресия; 

Х – максималният размер на предвиденото наказание ЛОС; 

У – специалният минимум на предвиденото наказание ЛОС; 

Z – предвижданото кумулативно наказание, като: 

Z = Х/6 – предвижданото кумулативно наказание "обществени порицание"; 

Z = Х/5 – предвиждано кумулативно наказание "лишаване от права"; 

Z = Х/4, 9 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 1 000 лева; 

Z = Х/4, 8 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 5 000 лева; 

Z = Х/4, 7 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 10 000 лева; 

Z = Х/4, 6 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 30 000 лева; 

                                                           
1
 Филчев, Н. Теоретични основи на наказателното законотворчество. С., 2004, с. 112-113. В цити-

раното съчинение проф. Филчев приема, че измерването е количествено оценяване на явленията, при 

което то се описва (изразява) посредством числа. 
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Z = Х/4, 5 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 50 000 лева; 

Z = Х/4, 4 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 70 000 лева; 

Z = Х/4, 3 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 90 000 лева; 

Z = Х/4, 2 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 100 000 лева; 

Z = Х/4, 1 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" до 100 000 лева; 

Z = Х/4, 0 – предвижданото кумулативно наказание "глоба" над 100 000 лева; 

N1 – предвижданото по-леко алтернативно наказание, като: 

N1 = Х/2 – предвижданото алтернативно наказание "пробация"; 

N1 = Х/3 – предвижданото алтернативно наказание "конфискация"; 

N1 = Х/4 – предвижданото алтернативно наказание "глоба"; 

N1 = Х/5 – предвижданото алтернативно наказание "лишаване от права"; 

N1 = Х/6 – предвижданото алтернативно наказание "обществено порицание"; 

N2 – предвижданото по-тежко алтернативно наказание, като: 

N2 = 40 – предвижданото алтернативно наказание "доживотен затвор"; 

N2 = 60 – предвижданото алтернативно наказание "доживотен затвор без замяна". 

При изчисления по този математически модел се получават следните данни за 

относителната тежест на наказателната репресия (ОТНР) по отделните глави в особената 

част на Наказателния кодекс: 

 

Видове престъпления съобразно системата на Особената част  

на Наказателния кодекс 

Измерена ОТНР 

Глава І "Престъпления против Републиката"  64,48 

Глава ІІ "Престъпления против личността"  11,09 

Глава ІІІ "Престъпления против правата на гражданите" 7,15 

Глава ІV "Престъпления против брака, семейството и младежта" 2,84 

Глава V "Престъпления против собствеността" 17,18 

Глава VІ "Престъпления против стопанството" 9,82 

Глава VІІ "Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната система" 

8,44 

Глава VІІІ "Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции" 

7,98 

Глава VІІІа "Престъпления против спорта" 11,12 

Глава ІХ "Документни престъпления" 4,44 

Глава ІХа "Компютърни престъпления" 2,19 

Глава Х "Престъпления против реда и общественото спокойствие" 5,71 

Глава ХІ "Общоопасни престъпления" 13,43 

Глава ХІІ "Престъпления против отбранителната способност на 

републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и 

против чуждестранната класифицирана информация" 

10,74 

Глава ХІІІ "Военни престъпления" 13,43 

Глава ХІV "Престъпления против мира и човечеството" 34,67 

 

Въз основа на резултатите от направената математическа оценка на относителната 

тежест на наказателната репресия по отделните глави на особената част на наказателния 

кодекс може да се изгради и скала на ценността на обществените явления съобразно 

оценката, която им е дадена от законодателя.  
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Сигурността на държавата; 64.48

Мира и човечеството; 34.67

Собствеността на гражданите; 17.18

Редът за носене на военна служба; 13.43

Лични и имуществени интереси на неограничен кръг лица под запрета 

на общоопасните престъпления; 13.43

Личността на гражданите; 11.09

Отбранителната способност на републиката; 10.74

Правилното осъществяване на икономическите дейности; 9.82

Стабилността на финансовата, данъчната и осигурителната система; 

8.44

Отделни права на гражданите - равенство, свободно религиозно 

самоопределение, политическа права, неприкосновенност на 

жлището и кореспонденцията, трудови права, интелектуална 

собственост, свобода на събранията, митингите и манифестациите; 

7.15

Ред и обществено спокойствие; 5.71

Правна сигурност на документите; 4.44

Бракът, семейството и младежта; 2.84

Сигурност на информационните системи; 2.19

Стабилността в дейността на държавните органи, обществените 

организации и лицата, изпълняващи обществени функции; 7.98
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На първо място, в йерархията на обществените ценности се нарежда "Сигурността на 

държавата", която представлява родов (групов) обект на престъпленията по глава І 

"Престъпления против републиката". Дадената от законодателя оценка е два пъти по-висока 

от оценката на обществените отношения, свързани със защитата на мира и човечеството и 

почти шест пъти по-висока от защита на личността. Тези резултати от математическия 

модел показват, че при действащия Наказателен кодекс е възприет етатисткият подход, като 

законодателят е дал предимство на държавните интереси. Израз на това предимство е и 

обстоятелството, че именно с тези престъпи посегателства започва особената част на 

наказателния закон. След тях се подреждат интересите на човечеството, защитени в глава 

14 "Престъпления против мира и човечеството". 

На трето място в йерархията на защитените обществени ценности е собствеността на 

гражданите, която е защитена посредством запретите в глава 5 "Престъпления против 

собствеността".  

Следват редът за носене на военната служба във въоръжените сили (глава 13 "Военни 

престъпления") и личните или имуществените интереси на гражданите, които са обект на 

защита в глава 11 "Общоопасните престъпления". 

Учудващо на пето място се нарежда редът при провеждане на спортни мероприятия, 

защитен чрез запретите им в глава 8а "Престъпления против спорта". 

След тях в йерархията на защитените обществени ценности е личността на гражданите 

(глава 2 "Престъпления против личността"). По отношение на тази обществена ценност се 

наблюдават различни вариации с оглед на различните обекти на самостоятелна защита. 

Общата ОТНР за раздел І "Убийство" е 16, 03, което подрежда живота на гражданите като 

обществена ценност обект на наказателноправна защита след собствеността на гражданите. 

Що се касае обаче до ОТНР по отделни състави следва да се отбележи, че основният състав 

на убийството по чл. 115 от НК е с ОТНР 139, която е равна с ОТНР на основните състави 

на престъпленията против републиката и с квалифицирания грабеж по чл. 199, ал. 2 от НК. 

Сравнително по-ниската обща ОТНР спрямо престъпленията по цялата глава ІІ се дължи на 

следните фактори: 1) леконаказуемите състави в раздел І "Убийство", които отчитат по-

ниската степен на обществена опасност на деянието предвид формата на вината на дееца и 

други обективни обстоятелства от състава на престъплението, които разграничават тези 

състави от основния състав на умишленото убийство; 2) широкият диапазон на отделните 

обществени ценности, свързани с личността на гражданите. Първата и най-високо защитена 

обществена ценност е животът на гражданите. Освен нея са защитени и здравето на 

гражданите, както и самото поставяне в опасност на живота и здравето на гражданите, 

свободата на свободно придвижване, свободата на волята, честта и достойнството, половата 

неприкосновеност. 

На седмо място в йерархията се нарежда отбранителната способност на Републиката. 

Следвана от правилното осъществяване на икономическите дейности (глава 6 "Престъпления 

против стопанството") и от заелата девето място стабилност на финансовата, данъчната и 

осигурителната система. На десето място се нареждат обществените ценности, свързани със 

стабилността в дейността на държавните органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи обществени функции. 

След тях са отделните права на гражданите, в това число равенството на гражданите, 

правото на свободно религиозно самоопределение, политическите права на гражданите, 

неприкосновеността на жилището и на кореспонденцията, трудовите права на гражданите, 

интелектуалната собственост, свободата на събранията, митингите и манифестациите с 

общата ОТНР спрямо посегателствата на тези ценности е 7, 15.5, 71 е ОТПР спрямо 

престъпленията против реда и обществено спокойствие. След тях се нарежда правната 

сигурност на документите (престъпленията по глава 9 от НК са ОТНР 4, 44). 
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На четиринадесето място са бракът, семейството и младежта.  

Защитената в глава 9а от НК сигурност на информационните системи е с ОТНР за 

посегателства върху нея – 2, 19. 

От описаната подредба на защитените от наказателния закон обществени ценности 

съобразно интензитета на тяхната закрила е видно, че българската наказателно-правна 

система е изградена въз основа на етатиския подход, като с особена острота са предвидени за 

наказване посегателствата върху устоите на държавата в редица нейни преки проявления – 

държавна сигурност, работа на държавните органи, военната сигурност, отбранителната 

способност, стопанството, сигурността на фиска, и т.н.  

На следващо място са защитени обществени ценности, които не са пряка функ-

ция/проявление на държавната власт, но са част от обществения договор – това са ценности като 

реда и общественото спокойствие, правата на гражданите, сигурността на спортните 

мероприятия, общоопасните престъпления. 

На трето място са защитени и отделни обществени ценности, чието засягане се отразява 

върху индивидуалната сфера на конкретен отделен член на обществото, но характерът на 

накърнената обществена ценност е такъв, че това посегателство застрашава цялото общество – 

такива ценности са живота, здравето, неприкосновеността на личността. 

При анализа на резултатите се откроява високата ОТНР – 11, 12 на посегателствата против 

спорта. Подобно третиране на този род престъпни посегателства е дисбалансирано от гледна 

точка на социалната справедливост, тъй като се дава твърде висока защита на определена 

социална ценност, чието място сред останалите обществени ценности не релевера на тази 

защита. В случая сме изправени пред типичен пример на свръхкриминализация, проявяваща се 

в два аспекта. Криминализирано е общественоопасно деяние, чиято степен на обществена 

опасност не е достатъчно висока то да бъде определено като самостоятелно престъпление. 

Законодателят е извършил и твърде високата оценка на обичайната му обществена опасност 

и оттам и на обичайната му тежест в процеса на диференциация на наказателната 

отговорност.  

В конкретния случай става въпрос за разрастването на едно социално неприемливо 

поведение, засягащо по определен начин обществените отношения. То разкрива специфични 

особености в начина на осъществяване на деянието и в непосредствения обект на засягане, 

което представлява предпоставка за неговото криминализиране. Това девиативно поведение 

се разраства, което е допълнителен мотив за обявяването му за престъпно. Посочените белези 

обаче не са достатъчни да обосноват криминализирането на тези деяния, тъй като става 

въпрос за привидност на основанията за киминализиране. Реално престъпните деяния против 

спорта могат да бъдат подведи под други криминализирани вече престъпни състави. Освен 

това срещу тях могат да се използват и други мерки за въздействие и превенция. 

Невъзможността на държавния апарат да се справи с това негативно обществено явление води 

до неговото разрастване и оттам до поставяне на обществените ценности в по-голяма от 

обичайното опасност, т.е. налице е привидност на обществената опасност поради не-

упражнена държавна функция. Справедливостта като самостоятелен социален регулатор 

изисква съответност не само между увреждащото обществената ценност деяние и 

неблагоприятни правни последици в сферата на извършителя, реализирани посредством 

наложеното наказание, но и съответност на мярата, която се прилага към деянията, 

увреждащи различни ценности. В разглеждания случай това изискване на социалната спра-

ведливост е нарушено, тъй като мярата при определяне на тежестта на наказателната 

репресия при престъпленията против спорта не е съответна на мярата, която използва 

законодателя при определяне на наказателната репресия по отношение на останалите 

престъпни състави, закрепени в нормите на наказателния закон. 
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Описаните процеси следва да бъдат ограничени, тъй като несъответността на процесите 

на криминализация и на диференциация на наказателната отговорност с принципа на 

справедливостта, т.е. с естествените регулатори, състава реална опасност от загуба на 

легитимност на писаното наказателно право. 

Поради това не могат да бъдат споделени възгледите на позитивистите, че естествените 

социални регулатори, какъвто е справедливостта, нямат пряко действие по отношение на 

материалното наказателно право, а се проявяват само в наказателния процес чрез преценка-

та за справедливост при индивидуализацията на наказанията от съда при налагането на кон-

кретно наказание за конкретно престъпление. Индивидуализацията на наказанието, която 

съдът извършва, не е неограничена. Тя се извършва в рамките на закона, т.е. рамките, които 

са определени при диференциацията на наказателната отговорност, и от нормите, които 

регламентират процеса на индивидуализацията на наказателната отговорност. Процесите на 

криминализация, диференциация на наказателната отговорност и индивидуализация на на-

казанията следва да са подчинени на принципа на справедливостта и техният продукт да е 

съответен на него.  
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ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНА:  
ОТ ГРЪЦКИЯ ПОЛИС ДО МОДЕРНАТА НАЦИОНАЛНА  
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факултет "Навигационен" при ВВМУ "Н. Й. Вапцаров",  
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Резюме: Известно е, че законът проявява действието си във времето, по място (в прост-

ранството) и по отношение на лицата. Предметът на доклада е историческата еволюция 

на териториалното действие на закона. За отправна точка служи разбирането, което се 

споделя от автора, че ретроспективният поглед върху развитието на правото показва 

наличието на две тенденции: на териториалност и на персоналност на закона. През раз-

личните исторически епохи тези принципи на действие се проявяват в различно съотно-

шение. 

 

Ключови думи: закон, право, действие, териториалност, персоналност, Гърция, Рим, 

Средновековие 

 

Summary: It is known that law еxtends its application at the time, in the area and to the per-

sons. The subject of the report is the historical evolution of the territorial application of law. The 

starting point is the understanding shared by the author that a retrospective look at the evolution 

of the law indicates the presence of two trends: on territoriality and personality of the law. 

Throughout history these operating principles are manifested in different proportions. 

 

Key words: law, application, territoriality, personnality, Greece, Rome, Middle Ages 

 

През различните исторически епохи пространственото действие на правото еволюира, а 

неговият нормативен израз – законът, променя своя териториален обхват в съответствие с 

тенденциите в развитието на държавността и на отношенията между държавите. Реализаци-

ята на правото в рамките на отделно взета страна определя на първо място като негово 

пространство територията на тази страна
1
. Историческото развитие на правото показва, че 

през различни етапи има превес един от двата принципа на действие на закона: принципът 

на "териториалното действие" и принципът на "националното действие"
2
.  

Една от най-ранните форми на държавно организирано общество, трайно установено 

върху точно определена територия, е гръцкият полис. В увода на "Политика" Аристотел 

определя човека като "същество, което живее в град" и добавя, че "ако градът е създаден, за 

да му даде възможност да живее, веднъж организиран, той му позволява да живее добре"
3
. 

Анализът на един пасаж от Павзаний дава възможност да се потърсят основанията едно на-

                                                           
1
 Михайлова, М. Теория на правото. Фенея, 2002, с. 185 
2 Рачев, Ф. Гражданско право (с образци на писмени защити). С., Стопанство, 2003, с. 103-104. Вж. 

Диков, Л. Курс по българско гражданско право. Част І. Обща част. С., 1946, с. 71. 
3 Цит. по: Шаму, Фр. Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. С., 1979, с. 227. 
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селено място да се определи като град: обща територия с точно определени граници, поли-
тическа организация, признание от страна на съседите, исторически спомен, свързан с ле-
генди за основаването му и съответния култ… В съзнанието на съвременниците и на гръц-
ките писатели градът има значението на политическа и социална единица, която отличава 
гърците от останалия свят1…  

В понятието за град (полис) още от времето на Омир се влагат поне три значения: сели-
ще (населено място), политическа единица, общност от граждани. Зад тях прозира двойст-
вената същност на полиса като географска и човешка единица, отъждествявана с определе-
на територия и гражданското тяло, което я населява2. В рамките на града-общност отноше-
нията между гражданите и държавата се основават на закона независимо дали е писан, или 
не, дали е божествено, или човешко дело. Гърците се отнасят към законите си със същото 
религиозно уважение, както към култовете. Въпреки че действията на властите са насочени 
повече към решаване на конкретни въпроси, отколкото към правни предписания3, те създа-
ват и сборници със закони, които по правило са издълбавани върху камък и излагани на 
обществени места. Поради разделението на гърците на многобройни и независими полити-
чески единици, юридическият партикуларизъм остава характерна черта на тяхното общест-
во. Една изключително важна особеност характеризира действието на закона в древна Гър-
ция: същността на гръцкия град се определя не толкова от територията, колкото от хората, 
които го населяват. Неслучайно в текстовете се споменава името на народа, а не на селище-
то (напр. атиняни, вместо Атина). Дори и ако загуби своята територия, градът се считал за 
спасен, ако е спасено гражданското тяло, което би могло да възобнови традициите си на 
друго място, основавайки нови градове и колонии4. Това дава основание да се приеме, че 
значението на "националния принцип" (принципът на гражданството) в древна Гърция има 
поне равностойно значение с "териториалния принцип". 

В най-ранната история на Рим системата на цивилното право се нарича квиритско право 
според древното име на жителите на Рим – квиритите. То урежда само отношения между 
римските граждани; спрямо чужденците не се прилага. Известно смекчаване на този принцип 
се допуска с прилагането на т.нар. hospitium – правото на чужденеца да се ползва от защитата 
на своя патрон. По-късно се признава известна правоспособност на латините от Латинската 
федерация, а след тях – и на други чужденци, които получават правото да сключват имущест-
вени сделки по цивилното право и правото за сключване на римски брак5. 

Покорените от римляните и съюзническите народи задълго запазват вътрешната си са-
мостоятелност и своето право в отношенията помежду си. Същото се отнася и до квиритс-
кото право, което урежда само отношенията между римски граждани, но не и отношенията 
с чужденци. Оживяването на отношенията на Рим с чужденците след Пуническите войни 
довежда до създаването на правото на народите (ius gentium), плод на обичайната практика. 
То обслужва изключително имуществени отношения за нуждите на обмена. За разлика от 
формалистичното древно цивилно право, то се оказва много по-гъвкаво и успешно. Поради 
това ius gentium започва да се прилага и по повод сделките на обмен между самите римски 
граждани, а някои от неговите институти навлизат в цивилното право6. 

Основен източник на римското право особено по време на Републиката е законът, прие-
ман от народното събрание като акт, установяващ правни норми. Римските закони се създа-

                                                           
1 Шаму, Фр. Цит. съч., с. 227-228. 
2 Пак там, с. 227, 246. 
3 Пак там, с. 359. 
4 Пак там, с. 246. 
5 Андреев, М. Римско частно право. С., БАН, 1992, с. 48-49. 
6 Пак там, с. 50-51. 
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ват от народните събрания както по центурии, така и по триби. Инициативата принадлежи на 
съответния магистрат, който свиква народното събрание; то го приема или отхвърля (без да го 
изменя), след които приетият закон се одобрява от сената. По-известните закони от този 
период са Lex Papiria, lex Acilia repetundarum, Lex Rubria de Gallia Cisalpina… По време на 
Принципата законодателната дейност на народното събрание постепенно отпада1. 

Решаващата стъпка към романизирането на народите от империята е Едиктът на Карака-
ла (Constitutio Antoniniana от 212 г.), по силата на който всички свободни жители на Римс-
ката империя придобиват статут на римски граждани. Според Касиус Дио, единственият 
римски историк, който пише за този едикт, основното съображение за приемането му е да се 
увеличи броят на данъчнозадължените лица. Заедно с формалното добиване на права, мно-
зинството от населението придобива и задължения, сред които и увеличен брой данъци и 
такси. Наред с това той дава възможност за увеличаване числеността на римските легиони, 
тъй като в тях имат право да служат само римски граждани (наред с това обаче едиктът до-
вежда до "оварваряването" им…). Съвременните историци оценяват Едикта на Каракала 
като един от най-важните документи, ознаменуващ края на процеса на изравняване на ста-
рите римски граждани и обикновеното население на провинциите, превръщащ жителите на 
цялата империя в равноправни помежду си поданици на императора. С него се утвърждава 
и териториалният принцип на действие на закона, в границите на Римската империя, където 
римското право става задължително за всички народности, които се намират на територията 
ѝ. Според една утвърдена дефиниция от 50-те години на XX в., "по време на римската им-
перия от II в. който говори за municipium, има предвид град, управляван от римското пра-
во"; "римското право е единственият начин за колективна натурализация"2. 

След разпадането на империята и създаването на отделни държави се поставя въпросът 
за пределите на действие на законодателствата на новопоявилите се варварски държавни 
формации. Това дава превес на принципа за националното действие на законите и мотивира 
теорията за националното действие. Варварските народи, които завладяват Римската импе-
рия, очакват да наложат политическото си господство над етническите групи, които я насе-
ляват, но се оказват напълно неспособни да наложат институционален режим, общ за всич-
ки победени и победители3. Приблизително до средата на IX в. юридическият режим, който 
преобладава в средновековна Европа е режим на персоналност на закона: върху територия, 
където съжителстват различни етноси, всеки от тях запазва своето право и всяко лице е съ-
дено според правото на етническата група, към която принадлежи. От IX в. нататък етни-
ческият плурализъм постепенно отстъпва място на друга система – на териториалността. 
Жителите на варварските кралства постепенно губят спомена за етническите различия меж-
ду "римляни", франки", "готи"….и се дефинират повече на основата на това къде живеят, 
т.е. чрез земята (sol), а не чрез кръвта (sang). Това се дължи не само на отсядането за посто-
янно върху територията, но и на взаимното преливане между етносите, в голяма степен 
окуражавано от Църквата, проповядваща единство на народите пред Бог4. През същия пе-
риод, първоначално чрез Крумовите закони, а след Покръстването – чрез рецепцията на 
византийското християнско законодателство, и в българските земи се преодолява етничес-
кия дуализъм и се преминава към право, наложено от държавата на всички етнически групи, 
населяващи нейната територия. 

                                                           
1 Андреев, М. Цит. съч., с. 59-60. 
2 Saumagne, Ch. Le droit latin et les cites romaines sous l`Empire (Essais critiques). Sirey, Paris, 1965. 

Preface de M. Andre Piganiol. 
3 Bekaert, Н. Introduction a l`etude du droit. Bruxelles, Bruylant, 1969, p. 224-225; Рачев, Ф. Цит. съч., 

с. 103-104. 
4 Carbasse, J.-M. Histoire du droit. PUF, 2008, рр. 40-47.  
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В класическата теория и философия на правото е прието, че през Средновековието обос-
новката на властта е облечена в религиозни норми. Легитимността на човешката власт се 
възприема като отражение на божествената воля, а основен критерий за спазване на общес-
твения ред е божествената справедливост1. Църквата постепенно започва да играе ролята на 
посредник и съдия между управляващите и народа. Тя започва да се организира по подобие 
на държавата и да търси подходяща обосновка за нейното съществуване, за да легитимира 
властта на абсолютния монарх в съзнанието на християните. Един пасаж от Посланието към 
римляните на апостол Павел (гл. ХІІІ) позволява да бъде открита новата обосновка на ста-
рата цел: "Всеки човек да се покорява на властите, що се над него: защото няма власт, която 
да не е от Бога и колкото власти има на света, всичките са от Бога отредени. Тъй щото, кой-
то се противи на властта, противи се на божията наредба"2. В правната догматика теокра-
тично-религиозното обосноваване получава формата на jus divinum.  

 Църквата мотивира своите политически домогвания чрез идеята за единно човечество, 
единна световна държава, начело на която стои Христос. Тази аргументация се подсилва от 
теорията за "двата меча", от която следва, че папата ще упражнява контрол над монарха 
дали управлява в догмите и в полза на църквата. Така по смисъла на феодалното право мо-
нархът става висш папски васал3. От идеята за единната световна държава начело с Христос 
следва изводът, че териториалното действие на "божествените закони" съвпада с територи-
алния обхват на християнската общност, т.е. има космополитен, наддържавен характер.  

В светско отношение обаче се наблюдава противоположната тенденция. Политическият 
сепаратизъм, характерен за Средновековието, дава отражение и върху правните норми. Отс-
лабването на централната власт, характерно за зрелия феодализъм, довежда до разрушаване 
на единната правна система. За сметка на това нарастват регионалните права в рамките на 
едрите имения, снабдени с имунитет4. Феодалите получават право да изпълняват във владе-
нията си някои държавни функции (съдебни, събиране на налози, полицейски надзор), без 
намеса на централната власт и същевременно да бъдат освобождавани от редица данъци.  

В средновековна Българи чужденците се ползват със сравнително широка правоспособ-
ност, уредена в текстовете на няколко грамоти на владетели и няколко международни дого-
вора. Според М. Андреев сам по себе си фактът, че са създадени специални правни актове 
за определяне на правоспособността на чужденците показва, че те не са притежавали съща-
та правоспособност, с която се е ползвало местното население. Правоспособността на чуж-
денците се основава на международни договори или на едностранни актове на българските 
владетели (грамоти). Тя не е еднаква и се разпростира предимно в областта на договорните 
отношения, където чужденците получават дори някои привилегии5. Някои договори и гра-
моти от последните десетилетия от съществуването на Второто българско царство предос-
тавят на чужденците права в областта на наследяването и на поземлената собственост.  
В дарствената грамота на Ив. Александър за венецианците е включена изрична клауза, 
признаваща правото на чужденците да наследяват, която според М. Андреев показва, че 
преди това наследството на чужденците не е било предавано на близките им, а е преминава-
ло във владението на държавата по силата на правото на държавата да наследява имущест-

                                                           
1 Куманова, Е. Политическите идеи на Джон Лок. Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, с. 

104-108. 
2 Цит. по: Владикин, Л. Общо учение за държавата. С., БАН, 1992, с. 135. 
3 Владикин, Л. Цит. съч., с. 136-138; Вж. още: Желева, М. Въведение в теорията на държавата и 

правото. В., 2009, с. 11-12. 
4 Ангелов, Д. История на средновековната българска държава и право. С., 1992, с. 191. 
5 Вж. по-подробно: Андреев, М., Ф. Милкова. История на българската феодална държава. С., Софи-Р,  

с. 200-201. 
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вото на чужденеца след неговата смърт. Тази хипотеза се потвърждава от текста на догово-
ра на Михаил Асен с дубровничаните1. 

Съвременното понятие за държавната власт датира от края на Средновековието, когато 
започва утвърждаването на върховната власт върху определена територия, дефинирана като 
суверенитет. Промените в Западна Европа в края на ХV – началото на ХVІ в., обединени от 
общото название Ренесанс, дават тласък на дългия преход от Средновековието към света на 
суверенните държави. През 1555 г. системата на суверенните държави стъпва на по-солидна 
почва с мира от Аугсбург, чиято формула "cuius regio, eius religio" (на когото е кралството, 
негова е религията) дава правото на германските принцове да налагат религията си върху 
територията, която владеят2. От гледна точка на възможностите за действие на закона това 
събитие е изключително важно, защото утвърждава принципа за териториалното върховен-
ство: владетелят на определено кралство (простиращо се в рамките на определена терито-
рия) съсредоточава в ръцете си огромна власт (за сметка на Църквата); определяйки религи-
ята на своята територия, той логично утвърждава и правото си да налага закони. 

Договорът от Аугсбург остава нетраен. Многобройните спорове около прехвърлителни-
те клаузи довеждат до перманентни войни, чиято кулминация е Тридесетгодишната война, 
завършила с Вестфалския мир от 1648 г. До оформянето на компонентите на системата от 
суверенни държави се стига в продължение на столетия след Вестфалия, през които държа-
вите се утвърждават фактически като единствената форма на независим авторитет в Европа. 
С Вестфалския договор отпада намесата на църквата, ограничаваща прерогативите на суве-
рена и замисълът на Аугсбург накрая е утвърден3. 

С утвърждаването на модерната национална държава териториалното действие на зако-
ните се разпростира върху всички места, които се считат за нейна територия. Това правило 
произтича от нейния суверенитет върху тази територия. Принципът за териториалното 
действие на националните закони е формулиран за първи път в чл. 30 от Германския уводен 
закон към Гражданския законник от 1896 г. Според него "приложението на чужд закон е 
изключено, ако неговото прилагане би било противно на добрите нрави или на целта на 
германския закон"4.  

В съответствие с характерните за съвременната държава интеграционни импулси, вед-
нъж установен върху определена територия, правният ред се стреми към универсалност.  
И днес все още двете тенденции надделяват в съвременното право: 1) изискванията на на-
ционалния суверенитет, упражняван в политическите граници на една обособена обществе-
на група или подгрупа, водят към утвърждаването на принципа за териториалност на право-
то и оттук – на неговия нормативен израз – закона; 2) съвместното съществуване на нацио-
налностите, генераторки на различни суверенитети, загрижени да запазят непокътнати пре-
рогативите на империума си, промените на границите, преминаването на население от един 
суверенитет към друг, свободата на движение и на установяване на международни контакти 
правят така, че каквито и да са аспирациите за универсалност на един определен правен ред, 
трябва да се направят необходимите концесии на принципа за персоналност на правото5. 

 

                                                           
1 Андреев, М., Ф. Милкова. Цит. съч., с. 201. 
2 Желева, М. Цит. съч., с. 59 и сл. 
3 Пак там. 
4 Цит. по: Рачев, Ф. Цит. съч., с. 103-104. 
5 Bekaert, H. Op. cit., рp. 224-225. 
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СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ  
НА БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО СЕМЕЙНО ПРАВО 

ас. Нели Радева,  
Юридически факултет на УНСС 

Стефан Бобчев е една от ярките личности на Третата българска държава. Той живее, учи 

и развива публицистична дейност през годините на Българското възраждане. След Осво-

бождението Бобчев е един от строителите на нова България. Той е публицист, журналист, 

общественик, юрист, дипломат, учен и държавник. Бобчев е и изследовател на българското 

средновековно и обичайно право. Голяма част от научната му дейност е посветена именно 

на проблемите на обичайното ни право
1
. 

Бобчев е наблюдател и участник в многобройните промени, които настъпват в живота на 

българите след Освобождението в Източна Румелия и в Княжество България. Една от дей-

ностите, които той извършва е изследване обичаите на българския народ от близкото и да-

лечното минало, за да се съхранят за идните поколения. Бобчев осъзнава, че голяма част от 

тях ще бъдат забравени, тъй като са свързани с обществено-икономическите процеси и пра-

вила на феодалната система. Това още повече стимулира широката му събирателска и изс-

ледователска дейност. Ст. С. Бобчев не пропуска нито една възможност, която живота му 

предоставя, за да съхрани богатата информация, която той изучава чрез преки контакти в 

различни селища, за бита, нравите и обичаите на българския народ. Събраният и изследван 

материал е голямо богатство и за съвременната историческа, правна, социологическа и пр. 

наука за българите и за славянския свят. 

Когато става преподавател в Софийския университет, Бобчев насърчава и част от своите 

студенти да продължат неговата събирателска и изследователска дейност. Съветите, които 

той отправя към своите студенти, са интересни, ценни, почерпени от личния му опит. Учи 

ги, че за един изследовател, общественото положение и социалния статус, които има в об-

ществото невинаги са от полза за научната му работа. Подчертава в своя труд огромната 

пропаст, която се създава между селото и града след Освобождението. Във връзка с това 

Бобчев съветва своите студенти, когато правят своята проучвателна дейност да не обръщат 

голямо внимание на разликата между градския и селския живот. Въз основа на своя опит в 

това отношение той обяснява, че човек, когато поживее на село това чувство на различие 

намалява, дори изчезва. То дава реална възможност на човек да научи много неща, които 

дотогава не е знаел или не е разбирал
2
. За да улесни изследователската дейност на своите 

студенти, Бобчев ги запознава с методите, които е използвал при събирането на особено 

ценните правни обичаи от различни области на България. 

Голяма част от изследователска дейност на Бобчев е насочена към изясняване на особе-

ностите на обичайното семейно право. Той го разглежда подробно и анализира задълбоче-

но, като се опитва да ни запознае с неговата същност и специфични особености. Бобчев 

подчертава, че именно в семейството са съхранени множеството от обичаите на българския 

народ. Ст. С. Бобчев описва подробно преживяванията си в Хисаря по време на своя отпуск 

                                                           
1
 Стефан Савов Бобчев (1853-1940). Живот и дейност – Юбилеен сборник. София, 1999, с. 7-25, 

42-51, 81-92, 127-132. 
2 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи. Пловдив. – Наука, 

1883, с. 24. 
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и първоначалните му неуспешни опити за събирането на регионални обичаи от местното 

население. В началото на изследователската си дейност Ст. С. Бобчев вярва, че уважението, 

което хората имат към него е заради "високото му положение" на поста, който заема през 

1883 г.
1
, и това ще му бъде от полза, и хората с удоволствие ще му сътрудничат. Оказва се 

обаче, че високото му обществено положение е бариера към контактите му с обикновените 

хора. Направените от него няколко безрезултатни опита го карат да промени начина на об-

щуване. Разбира, че най-прекият път да събере колкото се може повече научен материал е 

като се докосне до обикновените хора и стане част от тях. Благодарение на душевните му 

разговори с няколко възрастни жени и мъже от Хисаря, Киселери (кв. Момина баня в Хиса-

ря), Синджирлии (кв. Веригово в Хисаря) и др. Бобчев успява да събере ценна информация 

за семейните правни обичаи в този район.  

От неговите проучвания става ясно, че в Хисаря и селата на този район всички живеят в 

т.нар. домакинства, които в мнозинството си са малки, а по-малко на брой са големите до-

макинства. Те съществуват, когато има разбирателство между всички поколения в домакин-

ството. Това се отразява и на тяхната дейност. Начело на домакинството стои "дядо" – на-

ричан "стария". Той е глава на "челядта". Всички произхождащи от неговата фамилия са 

подчинени на него.  

Имуществото на домакинството е цяло и неделимо. Характерно за Хисарско е, че нед-

вижимо имущество принадлежи само на мъжете. Ст. С. Бобчев упорито се опитва да разбе-

ре дали някъде и жените не притежават недвижимо имущество, но отговорът е винаги от-

рицателен.
2
 Въпреки сериозните му проучвания в областта на семейното право в Хисарския 

район остава без отговор въпросът какво се случва с недвижимото имущество, ако в се-

мейството са се родили само момичета.  

Изследвайки семейните отношения Ст. С. Бобчев открива, че освен кръвно и духовно 

родство, родство по сватовство, съществува и родство по така нареченото побратимяване. 

Той се заема да проучи пътищата водещи до такъв акт. На базата на направените от него 

проучвания става ясно, че този обичай се "узаконява", когато се извършва покръстването. За 

целта двете деца се кръстят в купела на една и съща вода. Посестрими се наричат кръстени-

те момичета, а ако са момчета побратими. В случай че кръстените са момче и момиче, те не 

могат да се оженят
3
. Това се оказва друга пречка за встъпване в брак. 

Голям е приносът на Бобчев за изясняване на един от най-старите обичай при българите – 

храненичеството. Такива отношения възникват, когато един "домакин" (семейство) няма деца 

или те са починали, тогава тези хора имат право да си вземат храненици (момичето се нарича 

храненица, а момчето храненик). Полаганите грижи към храненичета са като към свои род-

ни деца
4
. 

Бобчев сравнява института на храненичеството с осиновяването
5
. За съжаление, то не е 

уредено от законите на светската власт. Тези деца нямат право да наследяват лицето, което 

ги е отгледало и се грижило за тях. Затова, за да се обезпечат имуществено хранениците, се 

прибягва до фиктивна сделка на покупко-продажба. Тя се извършва в съдилищата, а в годи-

ните преди Освобождението пред "кадия"
6
. 

                                                           
1 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи. Пловдив. – Наука, 

1883, с. 26. 
2 Пак там, с. 30-31. 
3 Пак там, с. 32. 
4 Пак там, с. 34. 
5 Институт на обичайното право обхваща система от норми, които регламентират определен вид об-

ществени отношения и други явления, при прилагането на единен метод. Например правни институти 

на семейното право са: осиновяване, настойничество, попечителство и др. 
6 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи…, с. 37. 
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Една основна част от изследователската дейност на Бобчев е посветена на брака и брач-

ните отношения. От разговорите си с хората от Хисаря, където той се запознава подробно с 

обичайното семейно право, разбира, че българите гледат на брака, като на "икономическа 

потреба" и още, пословично за тях са думите "къща без жена и мъж без пари огън да ги из-

гори"
1
. 

Обикновено при избор на мома за сключване на брак се държи тя да е работна, кротка, 

смирена и целомъдрена. В повечето случаи, когато момичето и момчето се харесат, родите-

лите дават своето съгласие. При положение, че родителите не одобряват брака се прибягва 

до краденето на мома или приставането. Бобчев подробно проучва и описва тези два семей-

ни обичая.  

Правейки своите проучвания Бобчев установява, че се пристъпва към кражбата на мома 

или приставането не само поради неодобряването на брака от родителите на момичето и 

момчето, но и поради наличието на икономически причини. В тези години съществува го-

ляма бедност и чрез използването на тези семейни обичаи се избягва заплащането и даване-

то на чеиз. Освен това и църквата оказва съдействие в такива случаи. Последвани от църко-

вен брак, кражбата и приставането получават правно признание
2
. 

Ст. С. Бобчев изследва и семейните обичаи в Хисаря, свързани със сключване на годеж. 

Обикновено годежът се прави вечерта в празнични дни. От проучванията на Ст. Бобчев, 

направени в тази област на обичайното семейно право, става ясно, че брачната възраст в 

миналото за момчето е между 25-30 г., а за момичето е около 20 г. Към момента на завърш-

ване на един етап от изследователската му дейност в Хисаря брачната дееспособност нас-

тъпва много по-рано. Причина за това са променилите се обществено-икономически усло-

вия у нас. Нуждата от работна ръка кара родителите на момчетата да искат синовете им да 

се оженят по-рано. От друга страна, родителите на момичетата получават, съгласно обичай-

ното семейно право, определено обезщетение за това, че дъщерите им се омъжват и напус-

кат семейството. Така икономическите промените, които настъпват в българското общест-

во, стават причина и за намаляване на възрастта за сключване на брак.  

Бобчев разкрива и различията между сватбата и венчанието. От събраните материали 

разбираме, че в миналото е било невъзможно венчание без сватба, тъй като чрез нея се разг-

ласява събитието. Специално в Хисаря празненствата са продължавали от четвъртък до съ-

бота. По времето, когато Бобчев прави своите проучвания в този район, сватбата е само 

един ден. Наред с това съществува и обичай да се плащат пари на бащата на момичето за 

това, че той губи работна ръка. Тази постъпка е прието да се нарича бащино право
3
.  

Друг интересен обичай, с който Бобчев ни запознава за Хисарския район, е задължение-

то на по-малките сестри да изчакват женитбата на по-големите до навършването им на три-

десетгодишна възраст. В случай че по-голямата сестра има физически или психически не-

дъзи, по-малката не е длъжна съгласно обичайното семейно право да изчаква посочената 

възраст за по-голямата девойка
4
.  

На базата на проучванията, които прави за семейните отношения между родители и де-

ца, разбираме, че бащата е не само глава на семейството, но и негов господар. Съгласно 

обичайното право, мъжът може да съди домашните си, да им се кара, да бие жена си и деца-

та си. Последните са длъжни да му се подчиняват. Задължение на бащата обаче е да осигури 

прехраната и облеклото на подвластните си. Когато главата на семейството осигури на де-

цата си дадена работа, те са длъжни да я изпълнят.  

                                                           
1 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните …, с. 33. 
2 Петрова, Г. История на българската държава и право (680-1878). С., Сиби, 2009, с. 322. 
3 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните …, с. 35. 
4 Пак там, с. 37. 
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При извършването на своята изследователска работа Бобчев обяснява, че твърде малко 

се знае за института на настойничеството в Хисарско. Това, което той открива там, е, че 

когато почине бащата, децата остават под надзора на най-близките му. Те поемат издръжка-

та и възпитанието им. Това задължение на роднините продължава до навършването на пъл-

нолетие на децата съгласно обичайното право.  

Ст. С. Бобчев прави проучвания и в областта на обичайното наследствено право в Хи-

сарско. Със своята изследователска дейност той допринася за изясняване на същността на 

този правен отрасъл. Това, което е характерно за семейните наследствени отношения, е, че 

има разлика между наследниците дали са от мъжки или женски пол. Почти навсякъде по 

българските земи в годините на турското владичество дъщерите нямат право да наследяват 

бащините имоти. Те дори не могат да предявяват претенции или да искат да получат част от 

наследството. При това правило има и изключения, установява Бобчев. Дъщерята има право 

да търси дял от наследството, когато с труда си е допринесла за увеличаване на бащиното 

имущество. Делът й е съразмерен на нейния принос.  

От проучванията му в областта на обичайното семейно наследствено право става ясно, 

че някои от дъщерите започват да претендират за своите права след приемането на турския 

закон. Много от момичетата, обяснява Бобчев, обаче се отказват от тези свои права в съот-

ветствие със семейните обичаи, в които са възпитани и отраснали
1
. 

Дейността на Ст. С. Бобчев е с огромно значение за българското обичайно право. Той 

разкрива, че в нашия народ се крият неизчерпаеми сведения за народните обичаи, които 

трябва да се съберат и съхранят. Според него съществува реална възможност тези "памет-

ниците" на нашата култура да се погубят, ако не бъдат "надлежно съхранени"
2
. Затова Боб-

чев се обръща към просветените хора на нашето Отечество – учители, кметове, свещеници 

и други, които са в непрекъснат досег с това наследство, да положат усилия за неговото за-

пазване за поколенията. На тях именно той разчита те да го подкрепят и подпомогнат в не-

говата научна дейност. 

Много скоро след разпространението на дейността му за събирането на българските 

правни обичаи, той получава подкрепа от много хора от различни краища на страната.  

В своята "Сбирка от правни обичаи у българите" той не пропуска да спомене голямата по-

мощ, която му е оказана при извършване на събирателската си дейност от хасковския све-

щеник отец Станчо Кожухаров. Той е бивш учител в хасковския регион и е имал възмож-

ност да проучва лично българските обичаи.  

Ст. С. Бобчев с възторг посреща съобщението на хасковския префект (кмет) И. Иванов, 

който го уведомява за работата на Отеца Ст. Кожухаров. За Бобчев той е вещ, сериозен и 

опитен събирач на правните обичаи от народното творчество
3
. Осъзнавайки колко е ценен 

предаденият му изворов материал, Ст. С. Бобчев го обработва и обнародва като: "Правни 

обичаи в Хасковско". Той не пропуска да изтъкне приноса на Ст. Кожухаров, след което 

структурира събрания материал. В отдел I за лицата се разглеждат на първо място домакин-

ствата (фамилията). Бобчев изтъква характерните им особености за Хасковския район. Така 

например домакинството се нарича къща (например Вълчановата къща). 

Бобчев разяснява, че съществува обичай в град Хасково хората да живеят в малки дома-

кинства, а в селата – в големи и рядко в малки. Малките домакинства се състоят само от 

родителите и децата като в богатите семейства синовете, след като се оженят, се отделят от 

                                                           
1 Бобчев, Ст. За събирането и изучаването на народните …, с. 39. 
2 Пак там. 
3 Бобчев, Ст. Сбирка на правни обичаи у българите. Пловдив. – Наука, 1883, с. 175.  
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своите родители. В сиромашките семейства моментът на отделянето на синовете настъпва, 

след като се изучат на занаят и могат да издържат своето семейство
1
. 

Характерен обичай за Хасковските села е всички синове да остават да живеят при роди-

телите си и след като се оженят. Раздялата в семейството и подялбата между тях се извърш-

ва едва след смъртта на бащата
2
. 

Приносът на Бобчев е важен за изясняване същността на йерархията в семейството. Той ни 

запознава подробно със семейните отношения. Начело на домакинството стои най-старият 

мъж в дома и се нарича съдник. Обикновено това е дядото или бащата. Той притежава власт-

нически правомощия, докато е жив, и никой не може да оспорва тези негови правни привиле-

гии. Няма забрана обаче съдник да бъде жената на починалия съпруг, но главата на дома ви-

наги е само един човек. В случай че бащата почине и остави "невръстни" деца по право до-

мовладика
3
 е майката, докато пораснат синовете, ако не се ожени тя повторно. 

След внимателен анализ на събрания материал Бобчев отбелязва, че характерно за всички 

области на България, проучвани от него, съдникът в миналото е разполагал с широки право-

мощия. Той разпределя работата, която трябва да се извършва от останалите членове на се-

мейството; разпределя парите; отговаря за възпитанието на децата; плаща данъците и др.  

След Освобождението настъпват промени в семейните отношения. Порасналите децата 

започват често да отстояват своите убеждения и интереси, което става причина за чести 

раздори в семейството. В миналото е съществувал обичай, в случай на неуважение към ба-

щата, той има право да хване сина си за ухото, да го заведе и продаде на пазара. Днес все 

още не е изяснена същността на този правен обичай. Бобчев само споменава, че с течение 

на времето той отмира
4
. В това отношение може да приемем мнението на Д. Маринов, че 

това са само заплахи, отправени към децата, които на практика не се изпълняват
5
. 

В изключително редки случаи главата на дома е лишаван от неговите правомощия. Това 

се прави, когато той е прекалено стар, полудял, станал е пияница, крадец, убиец и пр.
6
 

Бобчев разглежда и анализира статута на домашните съвети. Те се свикват за вземане на 

важни за домакинството решения, като: закупуването на къща, нива, лозе, когато някой от 

семейството предстои да се ожени и др. Съгласно съществуващите в Хасковско обичаи, 

отбелязва Бобчев, право да участват в тези съвети имат синовете и внуците след навършва-

не на петнайсетгодишна възраст. В някои семейства е позволено в съветите да вземат учас-

тие и жените. Такива случаи обикновено са рядкост
7
. Трябва да се отбележи, че правен оби-

чай е, когато жените участват в тези съвети да имат право само на съвещателен глас
8
.  

В Хасковско, както и в повечето части на България, прави сравнения Бобчев, съществува 

семеен обичай членовете на домакинството да не могат да имат отделно свои имоти, пари, 

ниви и пр. Справедливостта изисквала всичко в домакинството да бъде общо. Тази разпо-

редба се запазвала и в случаите, когато някои от членовете на семейството работи (напр. 

като ратай) и печели пари, които също се прибират от домовладиката. 

При извършване на изследователската си дейност Бобчев установява, на базата на пре-

доставената му информация от отец Стойчо Кожухаров, че има случай, в които след като 

синовете се оженят да се отделят от своите родители. Това се случва, когато бащата пие или 

ако имат възможност да спечелят повече и не искат да делят с останалите членове на дома-

                                                           
1 Бобчев, Ст. Сбирка на правни обичаи у българите. Пловдив. – Наука, 1883, с. 177. 
2 Пак там. 
3 Домовладика в Хасково се нарича главата на семейството. 
4 Домовладика в Хасково се нарича главата на семейството, с. 177-178. 
5 Маринов, Д. Българско обичайно право. С., 1995, с. 117. 
6 Петрова, Г. История на българската държава и право (680-1878), с. 331. 
7 Бобчев, Ст. Сбирка на правни обичаи ..., с. 178. 
8 Маринов, Д. Българско обичайно право..., с. 58-61. 
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кинството. На това отделяне обаче народът гледа като "незаконно", т.е. противоречащо на 

народните обичаи. Затова в случаите, когато бащата не е съгласен с това решение на своя 

син, последният се лишава от правото на наследство от бащиния дом.
1
 

Други характерни черти за българското семейно обичайно право в Хасковско, изтъква 

Бобчев, е традицията жената да има свое движимо и недвижимо имущество. Това е обичай, 

който не е характерен, подчертава той, за много от областите на България. Що се отнася до 

имуществото, което принадлежи на жената по силата на този обичай, то включва само да-

ровете, които ѝ е дал годеникът и нейната зестра. Жената има право да се разпорежда с тази 

своя собственост, като никой друг (дори и мъжът ѝ). Бобчев подчертава обаче, че девойките 

не разполагат с отделно имущество, докато не се омъжат
2
. 

Ст. Бобчев прави проучвания и в областта на кръвното и духовното родство по сватовст-

во и побратимяването в Хасковско. Тук обаче осъществяването на този обичаи на побрати-

мяване, отбелязва той, е по-различен от Хисарския регион. Тук може да се извършва само 

на 7 януари – Ивановден, като лицата, които искат да се побратимяват си слагат по една 

"хубава китка", със завързана с червен конец жълтица (алтън) от "дясната страна на бузата". 

Този ден те не свалят цветето, за да могат всички хора да разберат, че е извършено побра-

тимяване. Същият обичай се спазва и при посестримяването
3
.  

Бобчев отделя важно място в своята изследователска дейност и за семейните обичаи в 

областта на брака и брачните отношения в Хасково и региона. Той установява, че тук е ряд-

кост да остане човек неженен. В случай че някой все пак не встъпи в определен срок в брак, 

той отива в манастир.  

Пречка за сключване на брак съгласно обичайното семейно право е кръвното родство, сва-

товството, духовното родство, също така побратимяването и храненичеството. В Хасково също 

пречка за брак са религията и произходът. Не се допуска брак на българин с лице от еврейс-

ки или турски произход.
4
 

Бобчев внимателно проследява процеса на годежа, който предхожда женитбата. За Хас-

ковския регион той посочва съществуването на следните особености на обичаите по отно-

шение на годежа: годеж с обручение и годеж без обручение. В първия случай годежът се 

сключва в присъствието на свещеник, кум и роднини, а във втория – не е необходимо при-

съствието на всички тези свидетели. Бобчев обяснява, че в селата правят малък и голям го-

деж
5
. На малкия годеж присъстват най-близките родственици на годениците, а на големия по-

широк кръг от роднини и близки. Именно на големия годеж се разменят официално пръстени-

те и годежните подаръци
6
. Той не пропуска да изброи и причините за разтрогване на годежа. 

Такива обикновено са тежка болест, пиянство и др. Развалянето на годежа се извършва от 

църковната община или владиката, като се изтъкват причините за взетото решение.  

Брачната дееспособност в Хасково се определя от правовия обичай да настъпва след на-

вършването на 18 години на момчетата и 16 години на момичетата. Друго необходимо ус-

ловие за сключването на брак е съгласието на родителите. Съществува и обичай, когато 

момчето работи като чирак, да се изисква съгласието и на майстора. Тук Бобчев не пропус-

ка да посочи и правовите обичаи при извършването на кражба на момата или нейното доб-

                                                           
1 Маринов, Д. Българско обичайно право..., с. 179.  
2 Пак там. 
3 Пак там, с.180. 
4 Пак там, с. 182. 
5 Пак там, с. 182-183. 
6 Пак там; Петрова, Г. История на българската държава и право (680-1878), с. 323. 
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роволно приставане. Той анализира и прави сравнения на характерните особености на град-

ската и селска сватба, особено на тяхната продължителност
1
.  

Бобчев внимателно проследява отношенията във всички областта на обичайното семей-

но право. Той изтъква правата и задълженията на мъжа и жената – мъжът има власт над же-

на си, има право да изиска от нея пълно подчинение. Но в същото време е длъжен да се 

грижи за прехраната и облеклото на своята съпруга. В случай че жената е богата, съпругът 

няма право да се разпорежда с нейното имущество. Тя може, ако иска, да даде съгласието си 

за изплащане на съществуващо задължение на мъжа. Никой не може обаче на сила да я 

принуди да вземе такова решение.
2
 Може да се обобщи, че всичко, което жената е взела от 

бащиния си дом, и онова, което е получила като предбрачни дарове е безусловна нейна соб-

ственост. Останалата част от имуществото тя притежава условно, т.е. то е нейно, на мъжа ѝ 

и на децата ѝ
3
. 

Бобчев внимателно проследява и изтъква справедливостта на семейното обичайното 

право, онази му част осъжда грубото отношение на мъжа към жената
4
. В такъв случай же-

ната има право да се прибере при своите родители, за да запази своето и на старото си се-

мейство достойнството. Нещо повече нейният баща се обръща към кмета, който следва въз 

основа на правния обичай справедливо да разреши възникналия семеен проблем. При по-

ложение, че той не успее да се справи с тази задача, мъжът и жената се изпращат при вла-

диката. Бобчев не разяснява обаче какво се случва по-нататък, когато въпросът се разглежда 

от владиката и какво е значението на неговото решение за съпрузите. 

Огромен е приносът на Ст. С. Бобчев за изясняване на отношенията между родители и де-

ца, залегнали в обичайния правов ред. Родителите според него, имат пълна власт над децата 

си. Тази власт е свързана и с отговорности. Във всички райони на България обичайното право 

задължава родителите да носят отговорност за възпитанието, обучението и прехраната на де-

цата им. От друга страна, те могат да ги изпращат на работа, да ги женят и пр. От своя страна 

децата са длъжни да им се подчиняват и да се грижат за тях, когато остареят. Родителите имат 

право съгласно съществуващите правни обичаи в Хасковския регион, в случай че децата не 

изпълнят добросъвестно своите задължения към тях, да ги изгонят и да ги лишат от наследст-

во. Друго основно морално задължение на децата съгласно обичайното право е да извършат 

според обичаите, свързани с погребението и помените на своите родители
5
.  

Бобчев като изследовател на българското обичайно право събира, съхранява, запознава-

ни и със съществуващите в Хасково и региона традиции при раждане на дете. Подробно се 

описват спазваните обичаи в това отношение. 

Бобчев не пропуска да изтъкне и предпочитанията в българското семейство към мъжки-

те деца. Това е предопределено от задължението на момчето да продължи рода на семейст-

вото. Що се отнася до момичетата в семейството – за тях обичайното семейно право опре-

деля "постоянната грижа на бащата" да бди над нея, докато е девица, да не бъде измамена, а 

когато се омъжи – да не нарушава брачната вярност и т.н.
6
 

                                                           
1 Бобчев, Ст. Сбирка от правни обичаи у българите (правни обичаи в хасковско). – Наука, с. 353-

359. В град Хасково сватбите започват от четвъртък и приключват понеделник. Селските сватби за-

почват в сряда и приключват другата сряда. 
2 Пак там, с. 359-360. 
3 Маринов, Д. Българско обичайно право..., с. 83; Бобчев, Ст. Сбирка от правни обичаи у българи-

те ..., с. 360-361. 
4 Петрова, Г. История на българската държава и право (680-1878), с. 334. 
5 Бобчев, Ст. Сбирка от правни обичаи у българите ..., с. 360-361.  
6 Петрова, Г. История на българската държава и право (680-1878), с. 335-336. 
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Обичай за българския народ е неприемането и осъждането на незаконородените деца и 

техните рoдители
1
. Във връзка с това Ст. С. Бобчев обяснява защо в Хасково и региона няма 

незаконородени деца. Обичаят тук е, изтъква той, такива деца да се погубват, тъй като това 

е голям срам и за самото незаконно дете. В хасковските села се вярвало, че ако има такива 

родители това ще предизвика стоварване на Божият гняв върху цялото население в района. 

Затова, съгласно съществуващите традиции без съд и присъда, селяните хващат и връзват в 

чувал жената, която има или ще има такова дете, и я хвърлят в дълбоки води, за да се удави. 

Така обществото приема, че се е спасило от Божия гняв
2
.  

Бобчев прави проучвания и в областта на обичайните разпоредби относно института на 

храненичеството в Хасково и региона. В случай че човек няма деца или те са починали, той 

може да си осинови. Осиновителят следва да се грижи за храненика/храненицата като за 

свои родни деца. Съществува обичай осиновителят да даде на осиновения "оздравително 

писмо", с което удостоверява и доказва, че го прави свой "пълномощен наследник" на всич-

ките си имоти. Тук виждаме различните способи, които се използват в отделните райони на 

страната, за да се обезпечат имуществено тези деца.
3
 

Няма пречка да бъдат взети за храненици и омъжени вече лица. От направените проуч-

вания става ясно, че такъв обичай е съществувал в близкото минало в Хасковския район. Ст. 

С. Бобчев специално подчертава, че отношенията между осиновителя и осиновения са като 

между баща и син. Той проучва и обичайното право относно настойничеството и в областта 

на семейните отношения. Внимателно Бобчев проследява обичайните правни изисквания в 

това отношение. Настойничество, изтъква той, се учредява, когато починалият е оставил 

малолетни деца. Тогава общината избира един близък и достоен роднина за настойник, "ва-

сия" или "опекун". Обикновено за настойник се избира близък роднина. В случай че няма 

такъв, може да се избере и лице, което не е в роднинска връзка с поставените под настойни-

чество. Достатъчно е това лицето да е достойно и кадърно. Майката в опекунстващото се-

мейство се смята за естествен опекун
4
. Бобчев не посочва конкретно случаите, в които май-

ката става настойник на своите деца, както и тези, при които тя има само ролята на съвет-

ник. Димитър Маринов, който е друг наш изследовател на обичайното семейно право, за-

пълва съществуващия вакуум в изследванията на Бобчев по някои въпроси на семейното 

обичайно право. Така например той се опитва да обясни правомощията на майката в опе-

кунстващото семейство съгласно нашето обичайно право. Той разглежда няколко случая, 

при които бащата е починал и е оставил малолетни деца. Д. Маринов обяснява: при поло-

жение че починалият баща има женен син, дори и последният да е на петнадесет години, 

той поема грижата за малолетните си братя и сестри и за запазването на имуществото. При 

тази хипотеза майката има само роля на съветник. Д. Маринов разглежда и друг случай, при 

който починалият баща е оставил само малолетни деца. Тогава майката се счита за естест-

вен опекун, докато едно от децата ѝ не навърши пълнолетие. Съгласно обичайното семейно 

право роля на съветник има най-старият брат на починалия. Неговата снаха е длъжна да се 

допитва до него за всичко. Друга хипотеза, на която се спира Д. Маринов, е, когато вдови-

цата е млада и се омъжва повторно. Тогава опекун на нейните деца става новият ѝ съпруг. 

Съществуват и случай, при които опекун на децата става бащата на починалия. Той се гри-

жи за снаха си, за децата и имуществото им
5
.  

                                                           
1 Маринов, Д. Българско обичайно право..., с. 108. 
2 Бобчев, Ст. Сбирка от правни обичаи у българите ..., с. 361-362. 
3 Пак там, с. 362. 
4 Бобчев, Ст. Сбирка от правни обичаи у българите ..., с. 363.  
5 Маринов, Д. Българско обичайно право..., с. 179. 
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Д. Маринов обяснява и какви са обичаите на семейното право, когато починат и двамата 

родители. Опекун на сирачетата става един от чичовците им, който се грижи за тях и тяхно-

то имущество. В случай че нямат чичовци, настойник на тези деца става една от лелите или 

тетките им. Обичай, който съществува у нас, разказва Д. Маринов, е, ако нямат роднини, 

съдбата на сирачетата да се реши от кадията. Последният постъпва по указания ред и дава 

децата за храненичета или на прехрана
1
. Настойникът управлява имота на сираците и се 

грижи за парите им, дори и при жива майка. Полага грижи за възпитанието и издръжката на 

децата. За извършената от него работа, съгласно съществуващите правни обичаи, настойни-

кът не получава никакво заплащане. Общината има право да упражнява контрол над нас-

тойничеството. Тя се намесва и ако е необходимо изпраща на съд настойника. Обикновено 

до такива крайности се достига, когато настойникът пилее парите на сираците и не управ-

лява добросъвестно техните имоти. При така създадената ситуация се стига и до смяна на 

настойника. Когато обаче децата навършат петнайсетгодишна възраст те имат право да по-

искат и да приберат цялото си имущество. 

Със своите публикации в областта на обичайното право Ст. С. Бобчев разкрива пред нас 

различни страници от бита, нравите и обичаите на българския народ в миналото. Той изпол-

зва разнообразни методи в научните си търсения, за да успее да събере и съхрани колкото е 

възможно повече информация
2
. Изтъква огромното значение, което имат правните обичаи 

за създаването и развитието на модерното право на Третата българска държава. В тяхно 

лице той вижда не само спомен от близкото минало, но и онзи мост, по който много по-

лесно ще се извърши преходът в българското общество. Когато изследва проблемите на 

българското обичайно право, посещава различни краища на България, където събира мате-

риали от народния извор. Някои от тези обичаи са сходни, други са малко или повече раз-

лични. Но всички те разкриват живота, бита и нравите на българите. Запознават ни с начина 

на живот, със съществуващия морал и обичайно семейния правов ред. 

 В своята изследователска дейност Бобчев конкретно призовава и с благодарност оценя-

ва заслугите на редица образовани българи, които осъзнават и значението на неговата науч-

на работа.  

Освен учен, общественик, юрист, изследовател на българското обичайно право и пр. 

Бобчев е дългогодишен народен представител. Като такъв участва активно в дискусиите по 

важни икономически, политически и културни въпроси. Прави опити да насочи българските 

законодатели към огромното богатство на нашето обичайно право, тъй като то съдържа го-

лямо богатство на идеи, разпореждащи справедливост. Българското обичайно право не ус-

пява обаче да намери приложение като официално право. По своята същност то съдържа 

феодални правни елементи, свързани с натуралното или полунатуралното стопанство.  

С неуспех завършват всички интересни опити, направени за приспособяване на българското 

обичайно към някои нови форми на обмен в края на XIX в. Всички тези опити за приспосо-

бяване не могат да отговорят на обществено-икономическите, политическите и социалните 

нужди на българското общество след Освобождението. Една илюзия, пише проф. Д. Саздов, 

се оказват идеите на Ст. С. Бобчев да утвърди тази народна традиция. Българските законо-

датели насочват своите усилия към налагане на буржоазното законодателство
3
.  

                                                           
1 Маринов, Д. Българско обичайно право..., с. 180. 
2 Ковачев, Р. Философия на историята по страниците на сп. "Българска сбирка". Вж. Стефан Савов 

Бобчев (1853-1940). Живот и дейност. С. – Юбилеен сборник. 1999, с. 118. 
3 Саздов, Д. Стефан Савов Бобчев – общественик и държавник, ръкопис, с. 13 и сл.; Манолова, М., 

Г. История на държавата и правото. Третата българска държава 1878-1944. С., 2001, с. 158-159. 
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Бобчев е създател и дългогодишен титуляр на дисциплината "История на българското и 

славянско право" към Юридическия факултет на Софийския университет
1
. Огромен е при-

носът му за развитието на тази дисциплина, където обичайното семейно право е широко 

застъпено. Негови са и първите учебници, издадени у нас по история на българската държа-

ва и право, където обичайното право на българския народ е широко застъпено. Превръщай-

ки се в изследовател на нашето минало, всички негови проучвания са ценни за разкриването 

на детайлите и особеностите на българското средновековно и възрожденското обичайно 

семейно право. На него Бобчев гледа като на силна традиция, поддържаща духа и справед-

ливия правов ред в българското общество, макар и да не е могъл да наложи като държавник 

втъкаването му в официалното след освобожденско законодателство.  

 

 

                                                           
1 Робев, Н., Ст. С. Бобчев. Икономическата история и нумизматика, вж. Стефан Савов Бобчев 

(1853-1940). Живот и дейност. – Юбилеен сборник, 1999, с. 148. 
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ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР  
КАТО СПОСОБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТ  

В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ.  
СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 

гл.ас. Свилена Симеонова,  
Юридически факултет на УНСС 

Резюме: В доклада се разглежда ролята на вътрешния одит в публичния сектор. Зас-

тъпва се становището, че той е един от видовете контрол в държавното управление и 

като такъв – един от способите за осигуряване на законност. Прави се преглед на основ-

ните характеристики на контрола (в широк смисъл) и на вътрешния одит (в частност). 

Вътрешният одит в публичния сектор е нова контролна функция, въведена в законодател-

ството през 2001 г., като през 2006 г. със специален закон – Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор (ЗВОПС) – придобива развитие в съответствие с международните 

стандарти и принципи за изграждане и функциониране. Анализът на основните белези на 

вътрешния одит, неговите цели и предназначение, обхват и правомощия, показва потенци-

алът и способността му да допринася за доброто управление и да обезпечава законосъоб-

разността в публичния сектор. Упражняването на функцията по вътрешен одит е разг-

ледано през призмата на правното отношение, като е застъпено становището, че това е 

специфичен вид публичноправно контролно правоотношение. Разгледани са накратко и 

статутът и правомощията на вътрешните одитори – основните субекти на одитните 

правоотношения. Това е един много важен аспект от цялостната характеристика на 

вътрешния одит в публичния сектор, който определя специфичните белези на правоотно-

шенията в тази сфера. Отделено е място на ролята и необходимостта от правна уредба, 

на дейността по вътрешен одит в публичния сектор. 
 

Summary: The aim of this article is to examine the role of the internal audit in the public 

sector. The paper advocates the view that this is a type of control in the state governance and as 

such one of the means for ensuring legal compliance. A review is included of the main features of 

control in the broad sense and in the internal audit in particular. The internal audit in the public 

sector is a new control function introduced in the legislation in 2001, as in 2006 a special piece of 

legislation- Internal Audit in the Public Sector Act – it was developed in compliance with the 

international standards and fundamental principles of establishment and operation. The analysis of the 

fundamental features of the internal audit, its aims and purpose, scope and powers, demonstrates its 

potential and ability to contribute to the good governance and to secure the legal compliance in the 

public sector. The exercise of the function of internal audit is reviewed in the light of the legal 

relationship, and the view is advocated that this is a specific type of public law control legal 

relationships. The status and the powers of the internal auditors, which are the main subjects of the 

audit legal relationships, are also considered in brief. This is an extremely important aspect of the 

overall characterization of the internal audit in the public sector, which determines its specific features 

of the legal relationship in this area. A special emphasis is placed on the role and the necessity of legal 

framework of the operation of the internal audit in the public sector. 
 

Ключови думи: 

Вътрешен одит – Internal Audit – чл. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сек-

тор (ЗВОПС) 



 169

Публичен сектор – Public Sector – очертан в чл. 9 от ЗВОПС 

Ефективност, ефикасност и икономичност – Efficiency, Effectives, Economy – §1 от ДР 

на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) 

Одитен ангажимент за увереност – Assurance Audit assailment – чл. 7 от ЗВОПС 

Одитен ангажимент за консултиране – Consultancy Audit assailment – чл. 8 от ЗВОПС 

Разумна увереност – reasonable assurance – §1 от ДР на ЗФУКПС 

Управление на риска – Risk Management – чл. 12, ал. 2 от ЗФУКПС 

Вътрешен контрол – Internal Control – Финансово управление и контрол – чл. 5 от 

ЗФУКПС 
 

 

Общи положения 

Вътрешният одит в публичния сектор е един от видовете контрол в държавното управ-

ление. Неговите цели, обхват и съдържание са предмет на правно регулиране чрез актове от 

законово и подзаконово равнище у нас. Тъй като тази дейност е сравнително нова и въведе-

на в нашето законодателство, институционална уредба и практика по образци от други сис-

теми (САЩ, държави от Европейския съюз), основните принципи и дефиниции са взаимст-

вани и възпроизведени у нас, без в тях да са привнесени националните особености и исто-

рически сложили се традиции в сферата на държавния контрол. Това до голяма степен е 

един готов модел. Освен това самият генезис на вътрешния одит е в корпоративния сектор, 

откъдето е взаимстван и приложен в публичния сектор. По тази причина в неговите харак-

теристики се преплитат белези, които го свързват с вътрешния одит в частния сектор и бе-

лези, присъщи на публичноправните отношения. Това трябва да се вземе под внимание, 

когато се анализира вътрешният одит като разновидност на контрола в широк смисъл. По-

нятието "контрол", "контрол в държавното управление" се използва в множество смислови 

значения и аспекти и е изследвано в контекста на съответната правна уредба както от адми-

нистративноправната, така и от финансовоправната наука. Като изходна позиция трябва да 

се вземе принципът, че контролът е част от управлението. Всяка нормативно установена 

дейност за проверка и оценка на процеси и правоотношения, които предстоят, развиват се, 

или вече са се случили, е "контрол". Това определя и една от много използваните класифи-

кации и подразделянето на контрола по време на предварителен, текущ и последващи. Съ-

ществуват и многобройни други класификации, които не са предмет на настоящия матери-

ал. Друг много съществен белег на контрола е неговият вторичен (акцесорен) характер. 

Контролните способи винаги изследват, проследяват, или следват други, основни правоот-

ношения, чиято законосъобразност и правилност обикновено са обект на оценка и произна-

сяне от страна на съответния контролен орган. При определяне на рамковото понятие за 

контрол, освен маркираните по-горе основни характеристики, следва да се има предвид още 

една. Това е предназначението на контрола не само да установи наличието или липсата на 

съответствие със закона и с други показатели (например, ефективност) на съответната про-

верявана дейност, но и да въздейства по определен начин върху нея. Именно затова във все-

ки от различните разновидности на контрола, може да бъде открит освен установителният 

елемент (правомощия по установяване), също и в способността му да окаже определено 

влияние върху развитието на проверяваната дейност (правомощия за въздействие). Този 

втори елемент се изразява в различни по време и интензитет и степен на задължителност 

правни последици. Такива са налагането на санкции, даването на указания, предписания и 

препоръки, предизвикването на коригиращи действия, даването на становища с отрицателен 

или положителен знак, което предотвратява, или препятства, съответно дава път за вземане 

на решение, поемане на задължение, извършване на разход и др. Посочените по-горе родо-

ви характеристики на контрола се отнасят и до вътрешния одит в публичния сектор. Това 

ни дава основание да го причислим към контрола в държавното управление в широк смисъл 
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и да го определим като един от способите за осигуряване на законност в държавното управ-

ление. Кои са неговите характеристики, които определят тази му роля? 
 

Същност на вътрешния одит 

Този въпрос е предмет на уредба в актове от международно и национално ниво и на раз-

глеждане от редица автори, предимно занимаващи се с професионалната практика по вът-

решен одит. В правната учебна и научна литература у нас заема ограничено място поради 

сравнително краткото време на прилагане. 

С цел да бъде очертана по-добре същността на вътрешния одит, е необходимо да се изб-

роят няколко основни характеристики, а именно: 

• Вътрешният одит се осъществява вътре в съответната организация. Това го отличава от 

външния одит, извършван от регистрирани одитори и от Сметна палата. Съгласно Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор структурирането и функционирането 

на адекватен и ефективен вътрешен одит е задължение на ръководителите на организации в 

публичния сектор. 

• В преобладаващите случаи е последващ спрямо процесите, към които се прилага. Въз-

можно е да е текущ, преди процесите да са приключили окончателно, а също да е предвари-

телен спрямо тях. В последните два случая вътрешният одит се осъществява чрез одитен 

ангажименти за консултиране; 

• Предназначен е не да разследва и санкционира отделни случаи, а да въздейства върху 

системата, като я развива и подобрява. Това се постига чрез даване на препоръки, чието 

изпълнение води до съответни резултати, или пряко чрез консултиране. По този начин вът-

решният одит въздейства превантивно и коригиращо и осигурява и подпомага подобряване-

то на процесите и доброто управление на организацията като цяло;  

• В полето на преценка на вътрешния одит попадат въпросите за съответствие на одити-

рания процес или дейност с изискванията на законодателството и съответстващите му акто-

ве (преценка за законосъобразност) и въпросите за съответствие с предварително поставени 

критерии за ефективност, ефикасност и икономичност. Но областите, по които вътрешният 

одит трябва задължително да се произнесе и да оцени са основните компоненти на всяка 

организация – управлението на риска, контрола и управлението. Важно е да се има предвид, 

че тук понятието "контрол" се употребява в смисъл на "вътрешен контрол"; 

• В обхвата на вътрешния одит могат да попаднат всички структури, процеси и дейности 

в организацията, като техният подбор е в зависимост от оценката на риска, извършена при 

планирането. Конкретните одитирани единици трябва да бъдат избрани в съответствие с 

приоритетността и значимостта им за организацията и като се вземе под внимание процесът 

по управление на риска, приложен от ръководството. 

Основополагащият акт, който съдържа дефиницията за вътрешен одит са стандартите на 

Международния институт на вътрешните одитори. Стандартите очертават професионалната 

рамка на вътрешния одит и без да имат характеристиките на нормативен акт, всъщност се 

ползват със задължителна сила сред професионалната общност на вътрешните одитори. Де-

финицията е възпроизведена в чл. 3 на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в 

Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, приети с Постановление на Министерския 

съвет. По този начин чрез националното законодателство отношенията, свързани с осъщест-

вяване на вътрешен одит са закрепени нормативно и се реализират във формата на правоот-

ношения. В легалната дефиниция се съдържат всички основни белези на вътрешния одит: 

• Дейност, която предоставя увереност и консултиране 

• Има за цел да носи полза и да подобрява дейността на организацията 

• Подпомага организацията да постигне целите си 

• Прилага систематичен и дисциплиниран подход 
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• Оценява и подобрява процесите за управление на риска, контрол и управление 

• Независимостта и обективността са присъщи и необходими качества на вътрешните 

одитори и имат точно определен смисъл и съдържание.  

Всяка от посочените характеристики има своето продължение в законовата и подзаконо-

вата уредба чрез различни механизми и процедури, които доразвиват съдържанието им и 

осигуряват прилагането им. Необходим е анализ на всяка от тях, което в настоящия матери-

ал ще бъде направено съкратено. 

• Предоставяне на увереност и консултиране – тук се имат предвид двата вида одитни 

ангажименти чрез които се осъществява функцията по вътрешен одит – одитен ангажимент 

за увереност и одитен ангажимент за консултиране. Те се различават съществено помежду 

си по процедурите, чрез които се прилагат, целите и последиците им. При одитния ангажи-

мент за увереност, който е по-близък до същността на вътрешния одит, се прилагат съот-

ветни проверки и се стига до оценка на проверените процеси и дейности. Оценката трябва 

да се докладва на ръководството на организацията и да му предостави разумна увереност за 

начина, по който работи системата. Този вид одитни ангажименти могат да се извършват 

под формата на одит за съответствие (законосъобразност), финансов одит – върху финансо-

вите операции, одит на изпълнението (за ефективност, ефикасност и икономичност), одит 

на информационните технологии, но най-често на практика е комбинация между някои от 

тези форми. Важен елемент на ангажимента за увереност е предоставянето на препоръки за 

подобряване на проверяваната система. Одитният ангажимент за консултиране има за пряка 

цел да предостави съвет и мнение по определен проблем, при него ефектът и ползата са по-

директни и видими. Извършването на одитни ангажименти за консултиране поставя редица 

допълнителни въпроси, които трябва да се вземат под внимание, за да не се превърне вът-

решният одит в друга функция в организацията, за която има отговорна структура със съот-

ветната експертиза, например финанси, счетоводство, правни въпроси, информационни 

системи и др. Също така, консултантските ангажименти не могат да заместят задълженията 

на ръководителя, който взема крайните решения и носи отговорност за тях, чрез тях може 

само да се изрази мнение и съвет, без те да са част от крайното решение. 

• Да носи полза и да подобрява дейността на организацията – тази цел отличава същест-

вено вътрешния одит от други разновидности на контрол – например от инспекцията – кои-

то са предназначени да разкрият слабости и нарушения и да ги санкционират. 

• Подпомага организацията да постигне целите си – вътрешният одит трябва винаги да 

следва целите на организацията, да изследва значимите процеси и да държи сметка за рис-

ковете, обхванати от процесите по управление на риска, които ръководството прилага. 

• Систематичен и дисциплиниран подход – вътрешният одит се извършва въз основа на 

правила и процедури, регламентирани с актове, които са в съответствие с нормативната 

рамка. Дейността трябва да е последователна и стриктно да се придържа към изискванията 

за нея, да прилага по еднотипен и структуриран начин необходимите процедури, които, 

както и установените факти, оценката им и заключенията, да се документират. 

• Оценката и подобрението на процесите за управление на риска, контрол и управление 

означава специален фокус върху тези три компонента и изисква вътрешните одитори да при-

тежават необходимата квалификация и професионална подготовка, за да постигнат целите. 

• Независимостта е свързана с организационното структуриране на вътрешния одит, ко-

ето трябва да осигури пряко подчинение на ръководството и пряка линия на докладване. 

Наличието на специален орган – Одитен комитет (чл. 18 от ЗВОПС) е допълнителна гаран-

ция за осигуряване на независимост на вътрешния одит. Важно е да се отбележи, че одитни-

те комитети съгласно ЗВОПС не са задължителни, а се създават по преценка. Обективност-

та като лично и професионално качество на вътрешните одитори трябва да се гарантира с 

различни механизми, които предотвратяват оказване на влияние върху преценката на оди-
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торите и чрез прилагане на правилата от Етичен кодекс, който е един от основните актове, 

характерни за професията на вътрешен одитор. Законът предвижда редица способи за оси-

гуряване на независимост и обективност – това e например забраната на чл. 16 от ЗВОПС за 

възлагане на вътрешните одитори на дейности и функции, различни от дейността по вътре-

шен одит, забраната на чл. 31 от ЗВОПС за извършване на одитен ангажимент за увереност 

на дейности и структури, в които вътрешният одитор е работил или консултирал в послед-

ната една година. Такъв механизъм е и изискването на чл. 21, ал. 5 от ЗВОПС назначаването 

и освобождаването на ръководителя на звеното за вътрешен одит в някои организации да се 

назначава и освобождава след писмено съгласие на министъра на финансите. 

Вътрешният одит, извършван чрез одитен ангажимент за увереност, следва да се разг-

лежда като правоотношение. Това е специфичен вид контролно правоотношение с публич-

ноправен характер. То се развива въз основа на съответните правни норми на Закона за вът-

решния одит в публичния сектор и подзаконови актове. Сферата на развитие на този тип 

правоотношения е публичния сектор, който е очертан чрез описание на включените в него 

организации с разпоредбите на същия закон. Анализът показва, че те могат да бъдат разгле-

дани като система от две взаимосвързани правоотношения. Във всички случаи се развива 

едно предхождащо същинското правоотношение, което предоставя на вътрешния одитор 

конкретно овластяване за извършване на вътрешен одит. Това е правоотношението между 

ръководителя на организацията и вътрешния одитор, очертава границите на правомощията 

на вътрешния одитор и предопределя и предпоставя параметрите на същинското одитно 

правоотношение. Обикновено в организациите от публичния сектор това правоотношение 

се обективира чрез издаване на вътрешен акт – заповед, с която се възлага извършването на 

съответния одитен ангажимент. Въз основа на него се развива същинското правоотношение 

между одитор(и) и одитирани субекти. И двете правоотношения се отличават с властничес-

ка структура, развиват се между органи и служители, притежаващи необходимата компе-

тентност и правомощия. И двете правоотношения се развиват в рамките на организационна-

та структура на съответната организация. Система от правата и задълженията на страните и 

в двете правоотношения определят съдържанието им. При първото в центъра стои възлага-

нето на конкретен одитен ангажимент и определяне на обхвата и други негови параметри. 

Второто е изградено от правата на вътрешните одитори да извършат съответните проверки, 

да оценят проверяваната дейност и да направят препоръки, задълженията им, които произ-

тичат от закона и от възложеното от компетентния орган, а също от правата и задълженията 

на служителите в одитираната структура. Едно много интересно изключение от този модел 

се наблюдава, когато функцията по вътрешен одит се осъществява от външно за организа-

цията лице по силата на договор – чл. 11, ал. 2 от ЗВОПС, но този въпрос няма да бъде разг-

ледан тук. Одитният ангажимент за консултиране не е очертан в закона ясно като процедура 

с правен ефект, поради което не е взет предвид в горното изложение.  

Краткият преглед на характеристиките на вътрешния одит като правоотношение води до 

извода, че това е правен механизъм, който e предназначен да осигури добро управление в 

публичния сектор, който включва преди всичко законосъобразност, а също ефективност, 

ефикасност и икономичност на дейностите в организациите от публичния сектор. 
 

Последици от извършването на вътрешен одит 

Ролята на вътрешния одит като способ за осигуряване на законност в държавното управ-

ление може да бъде наблюдавана и при изследването на последиците от упражняването му. 

Въпреки че в сравнение с други контролни функции, интензитетът на въздействието и 

правната сила на тези последици не са много големи, вътрешният одит се разглежда като 

втората линия на защита на законността и ефективността вътре в организацията. Той стои 

най-близо до ръководното ниво, отговорно за решенията и има потенциал да предпази ръ-
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ководството от вземането на незаконосъобразни, неефективни и неикономични решения. 

По-горе бяха споменати двата вида одитни ангажименти – за увереност и за консултиране. 

Резултатите от одитните ангажименти за консултиране се изразяват във вземане на решения 

и предприемане на мерки съобразно дадената от одитора консултация или съвет, които 

трудно биха могли да бъдат разглеждани на плоскостта на правото. При тях отговорността 

за последиците остава за ръководителя на организацията и лицето, което е предприело съ-

ответната мярка. Чрез тези ангажименти вътрешният одит подпомага вземането на решение, 

без да споделя отговорността за него. Одитните ангажименти за увереност, освен че предос-

тавят независимо мнение или извод относно функционирането на одитираната система, да-

ват препоръки, резултатите от изпълнението на които подобрява управлението на организа-

цията. Препоръките са насочени към одитираната структура, те нямат задължителен харак-

тер, поради това може да не бъдат приети. Именно затова, крайното решение е на ръководи-

теля на организацията, който чрез акта на утвърждаване на препоръките, дадени от вътреш-

ния одит, довежда до реалния ефект от него. Този ефект може да бъде от различен характер, 

често придружен с правни, финансови и административни резултати за самата система. 

Например, това може да е изменение в правната уредба, промяна в административни струк-

тури и функции, действия по събиране на вземания, изпълнение на задължения, промяна в 

договорености, промени в отчетността, управлението на имуществото, политиката в област-

та на човешките ресурси и др. В случаите, когато вътрешният одит е идентифицирал инди-

катори за нарушения и измами се прилага процедура, предвидена в чл. 30 от ЗВОПС и в 

тези случаи последиците могат да се изразят в търсене на административно-наказателна или 

наказателна отговорност от компетентните органи. 
 

Статут на вътрешните одитори. Основни принципи 

Вътрешните одитори са ключовите субекти на правоотношенията по вътрешен одит. 

Основните принципи на правното им положение са развити в ЗВОПС, а Стандартите за вът-

решен одит в публичния сектор и методологията по вътрешен одит, утвърдена от министъра 

на финансите, съдържаща се в Наръчник и Етичен кодекс, доразвиват установените в закона 

права и задължения. Законът предвижда създаването на административна единица "звено", 

състояща се от вътрешните одитори. Към ръководителя на звеното законът поставя допъл-

нителни изисквания за назначаване, включително ограничения, свързани с обезпечаване на 

обективността и предотвратяване на конфликт на интереси. На ръководителя на звеното за 

вътрешен одит е предоставен определен кръг от права и задължения, отличаващи го от ос-

таналите одитори. Той е отговорен за процесите на планиране и докладване, за организаци-

ята на одитната дейност, за изготвяне на вътрешните актове, за осигуряване на качеството 

на вътрешния одит. Към него законът поставя и по-високи изисквания за заемане на длъж-

ността. Много важен показател, определящ статута на вътрешните одитори е изискването 

на закона звеното да бъде структурирано на пряко подчинение на най-високото ниво на ръ-

ководство на организацията. Вътрешните одитори заемат съответните длъжности по трудо-

во или служебно правоотношение. Понятието "Статут" се употребява и в смисъла на специ-

ален акт, който се подписва от ръководителя на организацията и ръководителя на вътреш-

ния одит. Статутът, при наличие на подробна законова и подзаконова уредба няма особено 

значение за регулиране на отношенията, по-скоро се използва за предоставяне на информа-

ция на другите структури на организацията за целта и правомощията на вътрешния одит. 

Той има основно значение за очертаване на отговорностите на вътрешния одит в онези 

държави, в които тази дейност не е детайлно регламентирана в законодателството.  
 

Права и задължения на вътрешните одитори 

Компетентността на вътрешните одитори е очертана от определени в закона права и за-

дължения (правомощия), повечето от които са характерни за всички контролни органи. Мо-
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гат да бъдат посочени правото на свободен достъп до ръководството, персонала и активите 

на организацията, правото на достъп до цялата информация, включително класифицирана и 

в електронна форма и правото да се изискват сведения, справки, становища и документи. На 

тези права съответства задължението на отсрещната страна за оказване на съдействие и по-

лучаване на необходимата информация. Законът предвижда и правото във връзка с конкре-

тен одитен ангажимент да се извършват проверки в структури извън организацията при 

спазване на определени условия и процедура. Необходимо е съгласуване с ръководителя на 

организацията и уведомяване и координиране с ръководството на проверяваната структура. 

Важно условие за упражняване на това правомощие е тази структура да е свързана с дей-

ността на организацията, или да е получател на бюджетни или средства от Европейския 

съюз. Използването на това право предоставя на вътрешните одитори много широка въз-

можност за получаване на необходимата информация от второстепенни разпоредители с 

бюджет, търговски дружества и други субекти извън организацията. Изброените дотук пра-

ва са необходими в процеса на установяване на факти, свързани с одитираната дейност или 

процес. Правомощията, свързани с въздействието върху одитираната дейност са свързани 

преди всичко с докладване на резултатите и даване на препоръки. Освен типичните за всич-

ки вътрешни одитори права, ръководителят на вътрешния одит има и специални правомо-

щия, необходими за упражняването на ръководните му функции. Това са правата да док-

ладва на ръководителя на организацията по всички въпроси, свързани с одитната дейност, 

правото да предлага назначаване на експерт със специални знания, когато такива са необхо-

дими в одитната дейност и да има достъп до одитния комитет, ако има такъв и да участва в 

заседанията му. Начинът на упражняване на тези права и практиката по тях представлява 

интерес, но няма да се разглеждат в рамките на този материал.  

Задълженията на вътрешните одитори могат да се подразделят на такива, които са свър-

зани с техния статут на служители, съответно на трудови или служебни правоотношения и 

специфични, за които определящи са функционалните особености на дейността по вътре-

шен одит. Към вторите се причислява задължението за спазване на стандартите, Етичния 

кодекс, методологията, статута на звеното, утвърдена от министъра на финансите – това са 

актове с различна степен на задължителност, които описват детайлно изискванията и необ-

ходимото професионално поведение. Важно е задължението за конфиденциалност – неразг-

ласяване на информация, което е и част от спазването на нормите на професионалната ети-

ка. Специално трябва да се отбележи и задължението за докладване на случаите на устано-

вени индикатори за измама. Това задължение трябва да се изследва отделно, предвид неедноз-

начното разбиране на понятието "измама" в нашето законодателство и дефинициите, съдържа-

щи се в правото на Европейския съюз. Освен общите за вътрешните одитори задължения, на 

ръководителят на вътрешния одит, като отговорен за цялостната дейност на звеното, са възло-

жени специфични задължения, свързани с планирането, докладването, разработването на редица 

документи, координацията и взаимодействието с външните одитори. Неизпълнението на задъл-

женията на вътрешните одитори може да доведе до дисциплинарна отговорност, която се осъ-

ществява съобразно правилата съответно на трудовото и административното право. Възможно е 

и реализиране на административно-наказателна отговорност в случай на извършване на адми-

нистративно нарушение-неизготвяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит, чиито 

субект може да бъде ръководителят на вътрешния одит.  

 

Заключение 

Вътрешния одит в публичния сектор е един от видовете контрол в държавното управле-

ние и като такъв – един от способите за осигуряване на законност. Анализът на основните 

белези на вътрешния одит, неговите цели и предназначение, обхват и правомощия, показва 

потенциалът и способността му да допринася за доброто управление и да обезпечава зако 
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носъобразността в публичния сектор. Въпреки че тази дейност произлиза от международни-

те стандарти, които установяват принципите за изграждането и функционирането ѝ, прав-

ната уредба на законово и подзаконово ниво има фундаментално значение развитието ѝ у 

нас чрез съответните правоотношения. Те могат да бъдат определени като специфична кате-

гория публичноправни контролни правоотношения. Тяхното изследване и анализиране от 

правната наука може да допринесе за развитието на законодателството в тази област и на 

неговото прилагане. 
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Резюме: Единственият законен брак в България дълго време след приемането на Тър-

новската конституция е религиозният. Той се регулира не от светското, а от каноничес-

кото право на различните вероизповедания, представени в страната. Това от своя страна 

е основание за фактическо нарушаване на правата на гражданите, а особено на лицата, 

намиращи се в смесен брак и на невъзможност за защита от страна на Конституцията. 

Каноничният статут на женитбата се запазва чак до 1945 г., когато се въвежда граж-

данският брак.  

 

Ключови думи: смесен брак, религиозен брак, женитба, религиозни права и свободи, 

Търновска конституция 

 

Summary: The only legal marriage in Bulgaria long time after the Turnovo Constitution is re-

ligious. He is governed not by the secular but from canon law of the various religions represented 

in the country. This in turn is the basis for practically violating of the rights of the citizens and 

impossibility of constitution protection. Сanonical status of marriage remained until 1945 when 

introducing civil marriage. 

 

Key words: mixed marriage, canonical marriage, wedlock religios rights and liberties, Turno-

vo constitution 

 

 

Причина за създаването на Търновската конституция от 16.04.1879 г. е и идеята за въз-

дигането на правата и свободите на българските граждани като основополагащ фундамент 

на една правова и демократична държава. 

Неслучайно в предметния каталог на гражданските права и свободи застъпени в Консти-

туцията на първо място е поставена глава ІХ "За вярата"
1
, в която се регламентира религи-

озната свобода на монарха, българските граждани и чуждестранните поданици. По този 

начин конституционно се установява свободата на вероизповедание, "но в границите на 

съществуващите закони, и самоуправата на друговерните религиозни общини, но все пак, в 

границите на законите и под надзор на съответния министър"
2
. Установявайки компетент-

ността на държавата за регулиране на гражданските права и свободи, посредством единст-

вено и само на светското законодателство, Търновската конституция не предоставя защита 

на брачните правоотношения. Това е така, защото деликатната материя на женитбите и в 

частност на смесените бракове както преди, така и след приемането на Конституцията е 

поверена на каноничното право на отделните религиозни общности и не попада в обхвата 

                                                           
1
 Конституция на Българското княжество. – Сборник на действащите съдебни закони на Княжест-

вото (1878 – 1904 г.). С., Министерство на правосъдието, 1904, с. 15 и сл. 
2 Милюков, П. Българската конституция. С., Св. Климент Охридски, 2009, с. 23. 
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на светското законодателство. Венчанието се урежда посредством многообразното религи-

озно право на източноправославните и християните от другите деноминации в лицето на 

католици, протестанти и армено-грегорианци, религиозното право на мюсюлманите и евре-

ите
1
. Поради тази причина не може да се приложи чл. 43 от Търновската конституция

2
, кой-

то гласи, че: "Българското княжество се управлява точно според законите, които се изда-

ват и обнародват по начина, който е показан в Конституцията.", във връзка с чл. 44 от 

Конституцията: "Ни един закон не може да се издаде, допълни, измени и отмени, докле той 

по-напред не се обсъди и приеме от Народното събрание, което има право така също и да 

тълкува неговия истински смисъл."  

Екзархийският устав
3
 на Българската православна църква от 1883 г.

4
, както и последва-

щите го, Коранът
5
 и Уставът за духовно устройство на мюсюлманите в България (1919 г.), 

Codex uiris canonici
6
 (CIC), Талмудът

7
 и Алаха

8
, са плодове на религиозното право и не са 

предмет на контрол от страна на светското законодателство, но са единствено релевантни 

по отношение на венчанието, смесените бракове и тяхната уредба. 

Проблематиката на смесените бракове е материя, засягаща всички български граждани, 

тъй като 76. 86 %
9
 от населението на Княжеството са източноправославни християни, но 

останалите принадлежат на други вероизповедания. А поради житейските ситуации, предс-

тавителите на различните религиозните общности не могат да живеят откъснато от остана-

лите членове на обществото и затова хипотезата на смесен брак не е рядко явление. 

В настоящата статия ще бъдат разгледани накратко възможностите за сключване на сме-

сени женитби от българските граждани, изповядващи източното православие
10

, католициз-

ма, исляма и юдаизма, и начина, по който това се отразява върху правата и свободите им. 

За целите на това изложение ще използваме термина "смесен брак", като явление, при 

което се сключва венчавка между лица, изповядващи различни религии, включително и 

кръстени лица от различни християнски деноминации. 

За източноправославните християни бракът е тайнство, и като такова, то може да бъде 

извършвано само между православни християни. Българската православна църква (БПЦ) с 

Решение на Св. Синод № 8 от 29.05.1890 г. разрешава сключването на смесени бракове
11

 

само между православни и инославни християни (т.е. без протестанти
12

). Условието, което 

трябва да приемат да изпълнят встъпващите в такъв вид смесен брак, е изричната договорка, 

                                                           
1 Общи резултати от преброяването на населението на 01.01.1881 г. С., Статистическо бюро на 

Княжество България, 1881, 10-11; Resultats generaus du recensement de la population du 1/3 Janvier 1881, 

S. 1881, 10-11; Общи резултати от преброяване на населението в Северна и Южна България 1 януари 

1888. С., Статистическо бюро на Княжество България, 1888, с. 17 и сл. 
2 Методиев, В., Л. Стоянов. Български конституции и конституционни проекти. С., Д-р Петър Бе-

рон, 1990, с. 20 и сл. 
3 Въргов, Хр. Конституция на Българската православна църква. История и развой на Екзархийския 

устав. С., 1920. 
4 Държавен вестник, бр. 19 от 1883 г. 
5 Свещената книга на мюсюлманите. 
6 Кодекс на каноническото право – нормативен акт на Католическата църква, подобен на Екзар-

хийския устав – виж: Манолов, Ст. Църковно устройство. 
7 Свещената книга на юдеите. 
8 Юдейски закон, регулиращ брачните правоотношения. 
9 Резултати от преброяването на населението в Княжество България от 1 януари 1888. С. – Статис-

тическо бюро, 1890, с. 28 и сл. 
10 Това са основните религиозни течения в държавата. 
11 Бобчев, Ст. Черково право. Съкратен курс из лекциите по черковно право четени на Юридичес-

кия факултет. С., Св. Климент Охридски, 1927, с. 340. 
12 Поради несходства в тайнствата. 
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оформена в съответния писмен вид между бракосъчетаващите се, че децата им ще бъдат кръс-

тени като източноправославни християни (Протокол на Светия Синод № 32 от 1890 г.). Ако 

венчавката е с чужденец, той трябва да завери декларация с горното съдържание в съответ-

ното консулство, като по този начин се гарантира изпълнението на обещанието за принад-

лежността към БПЦ на потомството от смесения му брак.  

Църквата извършва бракосъчетанията на православни с инославни християни по същия 

начин както извършва бракосъчетание между двама източноправославни християни. Сме-

сените бракове трябва да се извършват задължително в православен храм
1
, защото венчав-

ките на православни лица с иноверни, които са извършени само от иноверното духовенство, 

се считат за недействителни, докато не бъдат оформени с венчание от православен свеще-

ник. Още повече, че дори и брачният съюз да е извършен от православно духовенство раз-

лично от българското – например от гръцката или румънската православна църква
2
, БПЦ 

ревизира тези бракове, за да установи дали отговарят на изискванията за липса на роднинс-

тво, т.е. кръвно и духовно родство. 

Изводите, които можем да направим от горепосочените обстоятелства са следните: БПЦ 

не разрешава сключването на смесени бракове между православни с евреи, мюсюлмани или 

протестанти, тези бракове са абсолютно забранени
3
. Единственият релевантен начин, по 

който това бракосъчетание може да се осъществи, за да бъде действително както пред цър-

ковните, така и пред светските власти, е лицето, принадлежащо към различното вероизпо-

ведание да приеме Светото кръщение от православната църква и по този начин, да се изпра-

вим пред хипотезата не на смесен, а на нормален брак. Това е свързано с принудителна 

смяна на вероизповеданието на единия от съпрузите, което de facto означава пречка за при-

лагането на свободата на вероизповедание, която изисква както осъзнаване на ментално 

ниво, така и необезпокоявано обективиране в действителността
4
, което в случая е отнето.  

В същото време разпоредбата на чл. 40 от Търновската конституция: "Християните от 

неправославно вероизповедание и друговерците било природни поданици на българското 

княжество, било приети в поданство, а така също и чужденци, които постоянно или само 

временно живеят в България, ползват се със свобода на вероизповеданието си, стига из-

пълнението на техните обряди да не нарушава действащите закони", не може да бъде 

приложена, тъй като нормите на основния закон не се разпростират над каноническото за-

конодателство, а светско законодателство по разглежданата материя не съществува про-

дължително време и следователно на този етап не може да бъде търсено противоречие със 

законодателството.  

Как стои въпросът за смесените бракове при мюсюлманите? Бракът в исляма не е рели-

гиозно тайнство
5
, а едно чисто гражданско съглашение от рода на двустранните договори

6
. 

И тъй като "няма принуждение в религията" (Коран 2:256), ислямът не вижда пречка в сме-

сените бракове, а напротив, изрично позволява брак на мюсюлманин с християни или ев-

реи, защото те са китабие – последователи на Светите писания. Лицата китабие или ахл ал 

китаб са на особена почит, тъй като ислямът учи на веротърпимост по отношение на тях. … 

"те заемат особено средно положение между мюсюлманите вярващи и езичниците."
7
 

                                                           
1 Бобчев, Ст. Цит. съч., с. 349. 
2 Пак там. 
3 Бобчев. Цит. съч., с. 324. 
4 Orlando, V. E. Principii di diritto constituzionale, Roma, 1921, 287-288. 
5 Arshad, R. Islamic family law, Sweet & Maxwell, 2010. 
6 Гълъбов, Г. Мюсюлманско право с кратък обзор върху историята и догмите на исляма. С., Бал-

кански близкоизточен институт, 1924, с. 52. 
7 Евстатиев, С. и кол. Ислямът. Кратък исторически справочник. С., Изток – Запад, 2007, 41-42. 
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За мюсюлманите такъв смесен брак е действителен
1
. Той се сключва по същият начин, 

по който се сключват бракосъчетанията между мюсюлмани: с необходимо валидно волеи-

зявление – предложение, от една страна, и приемане, от друга, чрез което да се обективира 

желанието на лицата да встъпят в брачен съюз. От своя страна то може да бъде писмено или 

устно, отправено лично или чрез пълномощник, защото за разлика от всички останали ве-

роизповедания ислямът познава и венчанието по пълномощно. Съгласието за женитба тряб-

ва да бъде изразено ясно и недвусмислено и освен това трябва да бъде в определена грама-

тическа форма – минало свършено време
2
, за да може бракът за породи желаните правни 

последици, защото в противен случай, венчавката е недействителна. Шериятът позволява на 

съпруга да има до четири съпруги, включително, което не е предвидено като възможност за 

представителите на останалите религиозни общности. На сватбата задължително присъст-

ват двама свидетели – мъже или един мъж и две жени, като при наличието на смесен брак за 

свидетелите не е задължително да са мюсюлмани, а могат да са от вярата на другия съпруг.
3
 

Тоест според Шерията нямаме задължителна промяна на вероизповеданието, защото за 

сключването на валиден брак по мюсюлманското религиозно право (факъх), съпругът, кой-

то изповядва различната религия може спокойно да си остане в нея. Потомците от такива 

смесени бракове винаги трябва да са мюсюлмани
4
. 

Но тук възниква друг фактически проблем. Наред с неприсъственото венчание
5
 и поли-

гамният брак
6
 при мюсюлманската женитба изкристализира неравноправието между мъжа и 

жената, защото съпругът получава собствеността върху личността на съпругата си
7
. Изпра-

вени сме пред хипотезата на третиране на човешко същество, като обект на правото, върху 

който може да се упражнява собственост. Това фактическо положение обаче не може да се 

ползва с конституционната закрила нито на чл. 57 от Конституцията
8
: "Всичките български 

поданици са равни пред закона. …", нито на чл. 61: "Никой в българското княжество не 

може нито да купува, нито да продава человечески същества. …", както поради естеството 

на регулираната материя, така и поради липсата на налично светско законодателство, което 

да урежда съответната материя. 

Римокатолическата църква позволява сключването на смесени бракове
9
 както между ка-

толик и християнин от друга деноминация, така и между католик и некръстен, защото "раз-

ликата между изповеданията на свързващите се не представлява непреодолима пречка за 

брак, когато те успеят да приемат за общо това, което всеки един от тях е приел в своята 

общност…"
10

. Според каноническото право и съгласно канон 1124 от CIC всеки смесен брак 

се нуждае от изрично позволение на църковната власт, за да бъде законен. Когато брачните 

                                                           
1 Mallat, C, J. F. Connors. Islamic family law, Vol. 3. BRILL, 1990. 
2 Гълъбов, Г. Цит. съч., с. 53. 
3 Гълъбов, Г. Цит. съч., с. 54. 
4 Гълъбов, Г. Цит. съч., с. 59. 
5 Защото и двете страни могат да сключат брак чрез пълномощник. 
6 Полигамният брак е бил разпространен и при българите, което е видно от отговорите на папа 

Николай І по допитванията на българите (виж: Петрова, Г., П. Петров. История на Българската държа-

ва и право. Извори. С., Албатрос, 2002, 27-36). 
7 Гълъбов, Г. Цит. съч., с. 51. 
8 Методиев, В., Л. Стоянов. Български конституции и конституционни проекти. С., Д-р Петър Бе-

рон, 1990, с. 24 и сл.; Сборник на действащите съдебни закони в Княжеството (1878-1904). С., Минис-

терство на правосъдието, 1904. 
9 Burchinal, L. G., Chancellor, L. E. Proportions of Catholics, Urbanism, and Mixed-Catholic Marriage 

Rates among Iowa Counties. – In: Social Problems, 9 (4), 1962, 359-365. 
10 Катехизис на католическата църква, с. 479; Kelly, G. А. The Catholic marriage manual. Random 

House, 1958, 113-122. 
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партньори изповядват различна религия, за да бъде бракът им действителен, е необходима 

изрична диспензация (освобождение) – канон 1086. То се изразява в това, че "двете страни 

познават и не изключват целта и съществените качества на брака, а също така католическата 

страна трябва да потвърди задълженията си, като запознава с тях и некатолическата страна, за 

запазване на собствената си вяра."
1
 По този начин правото на вероизповедание е съхранено и 

за двамата брачни партньори, въпреки че смесените бракове изискват "особено внимание" 

именно с цел ненакърняването на религиозната свобода на страните в брачното правоотноше-

ние. Хубаво би било децата от такъв брак да приемат Светото кръщение от Римокатолическа-

та църква, но това не е задължително, а по преценка на родителите. 

Бракът при евреите
2
 е "най-желания статус за човека, социална институция, създадена от 

Бог още по времето на Сътворението. Според Библията целта на брака е взаимната помощ 

между мъжа и жената (Битие 2:18) … продължение и увеличение на човешкия род (Битие 

1:28)". В брака мъжът получава съпружески права над жена си, но не и над нейната лич-

ност
3
, защото той е семеен съюз, предполагащ взаимни права и задължения един към друг, 

към потомството и към собствеността в брака
4
.  

При евреите смесеният брак е недопустим и до наши дни. За да може да бъде сключен 

брак с лице, изповядващо юдаизма, то партньорът му трябва също да приеме юдаизма, кое-

то отново е предпоставка за фактическо накърняване на религиозните права на гражданите. 

Към момента на създаването на първата ни Конституция правната фигура на гражданс-

кия брак – единственият легален способ за туширане дискриминационен ефект
5
 на смесения 

брак и венчанието като цяло, вече е широко позната в Европа. Съществуват три типа граж-

дански брак. На първо място можем да посочим гражданския брак по държавна необходи-

мост, който се прилага в случаите, когато църквата не разрешава смесени женитби, хипоте-

за, в която "разномислещите смятат за насилие над своята съвест да се венчаят по реда на 

черкова, към която не принадлежат"
6
. Такъв брак е въведен през 1580 г. в Холандия, в Баден 

през 1846-1851 г., в Прусия 1847 г., Австрия през 1868 г.
7
  

На второ място различаваме факултативния граждански брак
8
, който не противоречи 

на възгледите на църквата за брака и дава възможност всеки индивид да прояви правото си 

на свобода на вероизповедание. Този вид бракосъчетание се свързва със съгласието на 

страните за встъпване в брак и тяхното съвместно съжителство. Факултативният брак се 

среща още в началото на ХVІ в. в Нидерландия, а през 1787 г. е въведен от Луи ХVІ като 

възможност за бракосъчетание при протестантите. Четири години след Френската револю-

ция Наполеоновият кодекс го заменя със задължителен граждански брак, който е и третата 

разновидност на светския брак. Задължителният граждански брак предоставя усмотрени-

ето на всекиго да освети извършения от него брак и с благословението на църквата, което 

                                                           
1 Катехизис на католическата църква, с. 479; Kelly, G. А. The Catholic marriage manual. Random 

House, 1958. 
2 Kahana, Ḳopel. The theory of marriage in Jewish law. Leiden, Netherlands: EJ Brill, 1966, р. 6. 
3 Webber, J. Between law and custom: women's experience of Judaism. IN: Women's Religious 

Experience, 1983, 143-162. 
4 Пак там.  
5 Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944. С., Сиби, 2001, с. 189 – 

194. 
6 Бобчев, Ст. Черковно право. Съкратен курс из лекциите по черковно право, четени в Юридичес-

кия факултет. С., Св. Климент Охридски, 1927, с. 349. 
7 Пак там. 
8 Бобчев, Ст. Цит. съч., 349-351. 
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нейните служители не могат да дадат, под страх от наказание, освен след извършването на 

граждански акт по бракосъчетанието
1
. 

Българският законодател се възползва от посочената световна практика във връзка със 

сключването на женитбата през 1945 г. Това обстоятелство се дължи както на мирогледа на 

законодателя, така и на факта, че: "… веднъж освободена България се намери в една пълна 

празнота от свои закони и институти и трябваше от нещо да съгради една модерна демокра-

тична организация. А всичко изведнъж не можеше да се създаде."
2
 Затова в продължение на 

66 години от приемането на "най-демократичната конституция в света"
3
, уредбата на брач-

ните правоотношения и в частност смесените бракове остава поверена единствено и само на 

религиозното законодателство, което по своята същност е строго консервативно. Може би 

това е причината, поради която установените в Средновековна България методи за сключ-

ване на брак – кражбата на жената, откупът и приставането "са продължили да съществуват 

до края на българската буржоазна държава…
4
" 

На 12 май 1945 г. е приета Наредбата-закон за брака
5
, с която се провежда истинска де-

мократична революция в семейното ни право. С този законодателен акт се скъсва юриди-

ческата връзка между венчанието и религията, постига се единство в уредбата на женитбата 

за всички български граждани и свобода за сключване на смесени бракове – за първи път се 

въвежда светския брак, установява се безусловно равноправието между съпрузите и като 

цяло се въвежда много по-демократична система за условията за сключване на брак. За пър-

ви пък законодателството уреждащо брачната материя влиза в унисон със замисъла и раз-

поредбите прогласени от Търновската конституция. Едва тогава, макар и със закъснение се 

гарантират на практика правата и свободите на българските граждани по отношение на бра-

ковете и в частност на смесените такива.  

 Но за да се стигне до този изключителен скок в развитието на семейното ни право, пак 

заслуга има самата конституция. Благодарение на гаранциите, които тя дава за свободата на 

духа, на научната мисъл, на обмена на идеи
6
, в България се реципират най-прогресивните 

световни законодателни модели в тази област. Така в последните години от живота на Тър-

новската конституция българското нормотворчество бележи сериозен напредък, което се 

отразява благотворно върху уредбата на разглежданата материя. 
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Въпросът за непозволеното увреждане е поставян от редица автори през последните 

десетилетия в пределите на предмета на различни правни отрасли. Това от своя страна 

води до различни разбирания, относно характера и обема на отговорност при настъпили 

увреждания от действия или бездействия на правни субекти. Институтът за отговорността 

на държавата и общините за вреди започва своя юридически живот с приемането на "За-

кона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите", влизащ в сила 

от 1 януари 1989 г. Преди това се е прилагал общия режим за непозволено увреждане по 

чл. 45 и следващите от ЗЗД, при наличието на претърпени вреди от неправомерни дейст-

вия на държавните органи, което несъмнено води до извода, че отговорността на ЗОДОВ е 

гражданска деликтна отговорност. 

В настоящото изложение няма да се разглеждат причините за обособяването на самос-

тоятелен институт за отговорността на държавата и общините за вреди, а случаите, в кои-

то ще се носи отговорност от общия принцип да не се вреди другиму, без възможността 

да се търси вина на физическо лице
1
. Така наречената обективна отговорност. 

Не трябва да се разглеждат в хипотезата на горепосочената отговорност примерите за 

изключващите вината обстоятелства като грешката, случайното деяние и изпълнението на 

противоправна заповед и неизбежна отбрана, даващи основание да не се търси отговор-

ност като цяло за определеното вредоносно действие или бездействие. Също така и лип-

сата на вменяемост на дееца. Поначало хората, достигнали определена възраст, имат 

нормална психика и са вменяеми
2
, тоест притежават възможността да разбират свойството 

и значението на своите деяния и да ръководят постъпките си. Наличието на определени 

физически или психически аномалии, придобити с раждането или след това, лишават фи-

зическите лица от горепосочената възможност. Затова не може да носи отговорност за 

непозволено увреждане и да бъде виновно лице, което било поради ниската си възраст 

или умствена недоразвитост в резултат на болест, продължително или краткотрайно 

разстройство на съзнанието, в конкретния случай не е могло да разбира свойството и 

значението на извършеното и/или да ръководи постъпките си
3
. Съществува още една 

хипотеза – разпределяне на отговорността при обща вина
4
, която намалява размера на 

отговорността на дееца или напълно я изключва, това е наличието на вина на пострадалия 

съгласно чл. 51 ЗЗД.  

                                                           
1
 Ненов, И. Наказателно право на Р България обща част. Книга втора, 1992, с. 86 – "Вината, харак-

теризираща виновното извършване на обществено опасно деяние, се проявява в умисъл и непредпаз-

ливост и представлява субективно качество на престъплението, елемент от субективната страна на 

конкретното престъпно деяние. Този субективен елемент е свързан с определено психическо състоя-

ние на дееца, изразяващо определено негово субективно отношение към общественоопасния характер 

и общественоопасните последици на извършеното деяние." 
2 Ненов, И. Наказателно право на Р България обща част. Книга първа, 1992, с. 175. 
3 Голева, П. Облигационно право. Фенея, 2008, с. 305. 
4 Кожухаров. А. Облигационно право. Юриспрес, 2002, с. 348. 
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Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да 

се намали и чл. 5 от ЗОДОВ. Ако увреждането е причинено поради изключителна вина на 

пострадалия, обезщетение не се дължи. Когато пострадалият виновно е допринесъл за 

увреждането, обезщетението се намалява. 

Поначало деликатната отговорност се основава на вината и тя дълго се е считала за 

нейната основна предпоставка
1
 – принципът за вината. Отговорността за лични действия, 

безспорно насочва към нея като задължителна предпоставка, това се подчертава от чл. 45 

ЗЗД, където се установява оборима презумпция за вина, всеки е длъжен да поправи вре-

дите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане 

вината се предполага до доказване на противното, но въпреки това съществуват състави, 

при които се носи отговорност и без наличието на вина. Това е възможно примерно в слу-

чаите на вреди, произлезли от вещи или причинени от животни по чл. 50 ЗЗД, където лип-

сва прякото въздействие на отговорния върху вещта, при наличието на което би бил при-

ложим общият състав на чл. 45 ЗЗД. Но все пак той трябва да обезщети увредения за нас-

тъпилата вреда и това, разбира се е оправдано, защото основната функция на отговор-

ността е обезщетителна
2
.  

Все повече се приема принципът за безвиновната отговорност, като постепенно се отс-

тъпва от общоприетия принцип за вината, защото макар и най-адекватният и издръжлив 

на времето той не може да задоволи в пълен обем претенциите на пострадалите. Първона-

чално през XIX век във Франция се утвърждава теорията на риска. Поддържа се, че отго-

ворността за вредите от вещта се свърза с идеята за риска. Приема се, че е необходимо 

само да се докаже, че вещта е създавала опасност от вреда други му и е причинила вредо-

носни за него резултати, за да се търси отговорност от този, който я държи или притежа-

ва. Така през следващия век започва все повече да се разширява приложното поле на без-

виновната отговорност и в областта на МПС, производствената сфера, вредите, причине-

ни на околната среда, като особено голямо приложение тази отговорност намира при из-

вършването на професионални дейности, откъдето идва и изразът "професионален риск". 

Въпреки налагащата се тенденция, все още в повечето държави е възприет принципът на 

вината и отговорността без вина се възприема като недопустима или изключение, макар 

че виновната отговорност страда от недостатъци както по отношение на гражданско отго-

ворното лице, така и по отношение на пострадалия. За деликвента принципът на вината, 

който в голяма степен ограничава обхвата на отговорността, не е справедлив, защото не 

отчита степента на вината, а зависи единствено от размера на вредите. Това означава, че е 

възможно и при лека небрежност да се носи голяма по размер отговорност, както и 

обратното – за умишлено деяние, съзнателно насочено към увреждане на друго лице, да 

се носи малка по размер отговорност
3
.  

В последните десетилетия се наблюдава отделянето от общия институт на деликтната 

отговорност на отделни състави в закони, по чийто ред увреденият може да търси своите 

права Такъв закон е и Законът за отговорност на държавата и общините за вреди и въпре-

ки че уредбата е установена в нов закон, тази отговорност си остава деликтна. Отговор-

ността на държавата за причинени вреди, от нейни органи и длъжностни лица е въздигна-

та в конституционна норма, а първата редакция на закона изпреварва дори сега действа-

щата конституция, като предоставя възможността на гражданите, а впоследствие и на 

юридическите лица да търсят отговорност от държавата за причинените от нейни органи 

вреди.  

                                                           
1 Тасев, С. Деликтна отговорност. Сиела, 2009, с. 34. 
2 Тасев, С. Цит. съч., с. 36. 
3 Голева, П. Деликтно право. Фенея, 2011, с. 30. 
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Принципът, установен в Конституцията и в закона, е, че държавата отговаря вместо 

длъжностните лица, а не наред с тях.  

Тази отговорност е специфично проявление на принципа за възложителя на работата 

по чл. 49 от ЗЗД, а тя сама по себе си е разновидност на категорията "отговорност за 

вреди, причинени от другиго"
1
. Източник на задължението за обезщетение е деликтното 

деяние на едно лице при изпълнение на работа, която му е била възложена от друго лице. 

Несъмнено отговорността по ЗОДОВ е обективна, а вината на длъжностното лице е 

ирелевантна
2
 за претенцията за обезщетение. Този извод може да се направи от чл. 4 на 

ЗОДОВ – Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неи-

муществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, незави-

симо от това дали са причинени виновно от длъжностното лице, който се подкрепя от 

ТР №3/2004 г. на ВКС – отговорността е обективна и не е обвързана от наличието или 

липсата на вина у длъжностното лице, пряк причинител на вредите.  

От горепосочената теза не бива да се остава с впечатлението, че в случаите, в които е 

установено кое е длъжностното лице, виновно за причинените вреди, не се търси персо-

налната му отговорност. Основания за личната му отговорност има в чл. 9 от ЗОДОВ – 

Отговорността на виновните длъжностни лица спрямо държавата и общините за изп-

латените обезщетения по чл. 1, ал. 1 се осъществява при условията и по реда, предвиде-

ни в Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или указ. Тя оба-

че ще се търси с регресен иск, на който има право държавата, в лицето на органа, изпла-

тил обезщетението по реда на някои от посочените нормативни актове. 

Допълнителен аргумент за това, че отговорността по ЗОДОВ е безвиновна, е характе-

рът на вината като субективен елемент от фактическия състав на отговорността. Вината е 

интелектуалното, психическо отношение на дееца към извършеното от него деяние, тоест 

предвижда се разум, присъщ на биологично създание. Колективните субекти на правото 

като държавата и юридическите лица
3
 не са някакво обективно реално явление, някаква 

естествена даденост, те са правно явление с идеологически характер, едно творение на 

правото
4
.  

Съставите по ЗОДОВ са поместени в чл. 1 и чл. 2, като се предвижда различен проце-

суален ред за тяхното прилагане, съответно по АПК и ГПК. Без да конкретизирам всички 

отделни хипотези, ще посоча становището на проф. С. Тасев, според което само в една 

хипотеза не може да се говори за липса на вина в случаите на чл. 2, ал. 6 – при изпълнение 

на наложеното наказание над определения срок или размер
5
. В НК са уредени всички 

престъпни състави, заедно с предвидените за тях наказания, както и редът за намаляване 

размера на наказанието или неговото увеличаване, а в Закона за изпълнение на наказания-

та и задържане под стража редът, по който се изпълняват. 

С последната редакция на закона, публикувана в ДВ, бр. 98 от 2012 г., се добавя на чл. 2б – 

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от на-

рушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, 

§ 1 от Конвенцията. Втората алинея на новия член дава задължителни указания на съда, 

разглеждащ делото да вземе предвид общата продължителност и предмета на произ-

водството, неговата фактическа и правна сложност, поведението на страните и на 

техните процесуални или законни представители, поведението на останалите участни-

                                                           
1 Големинов, Ч. Гражданскоправни източници на задължения. Фенея, 2011, с. 94. 
2 Голева, П. Деликтно право. Фенея, 2011, с. 146. 
3 В това число и общините, аргумент от чл. 14 ЗМСМА. 
4 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част, дял II, 1973, с. 76. 
5 Тасев., С. Цит. съч., с. 82. 
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ци в процеса и на компетентните органи, както и други факти, които имат значение за 

правилното решаване на спора. Не става ясно от така поставената редакция необходимо 

ли е да се вменява вина на отговорното за забавянето лице, ако не – отново имаме случаи 

на безвиновна отговорност, за която ще отговаря държавата. Търсенето на виновен не 

били било в противоречие с принципа за процесуална икономия, с който всъщност е об-

вързан самият институт и приложима ли е хипотезата на чл. 9 за регресния иск в полза на 

държавата. На последния въпрос следва да се отговори положително. Остава отворен 

въпросът, ако забавянето се дължи поради виновно действие или бездействие от страна на 

вещо лице, свидетел, процесуален представител или страна по делото, каква отговорност 

ще носят те. 
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ПРОБЛЕМИ НА РИМСКОТО,  

ЧАСТНОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО 
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МЕСТНИЯТ ГРАНИЧЕН ТРАФИК ПО ВЪНШНИТЕ СУХОПЪТНИ 
ГРАНИЦИ НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО 

доц. д-р Габриела Белова,  
Правно-исторически факултет на ЮЗУ, "Неофит Рилски", 

 e-mail: gbelova@hotmail.com 

Резюме: Настоящата статия разглежда местния граничен трафик като специален 

правен режим, въведен от шенгенското право. Целта на тези особени правила е да се пре-

достави възможност на гражданите от трети страни, които са жители на граничните 

зони да могат да пресичат външните сухопътни граници на Европейския съюз по икономи-

чески, социални, културни или семейни причини, при това да могат да правят това регу-

лярно и без излишни административни пречки. Разгледани са и някои от подписаните 

двустранни споразумения за местен граничен трафик. Обърнато е внимание и на съдеб-

ната практика – решението на Съда в Люксембург от 21 март 2013 г. по дело С-254/11. 

 

Ключови думи: Шенгенско пространство, сухопътни граници, местен граничен тра-

фик, Регламент (ЕО) № 1931/200 

 

Summary: This article examines local border traffic as a special legal regime established by 

the acquis Schengen. The purpose of these special rules is to enable third-country nationals who 

are residents of the border areas to cross the external land borders of the European Union for 

economic, social, cultural or family reasons, and to do so on a regular basis and without excessive 

administrative burden. Some of the signed bilateral agreements on the local border traffic are 

discussed. Attention is given also to the jurisprudence – the decision of the Luxembourg Court 

delivered on 21 March 2013 in case C-254/11. 

 

Key words: Schengen area, land borders, local border traffic, Regulation (EC) No 1931/2006 

 

 

Общият режим за преминаване на външните граници на Шeнгенското пространство има 

продължително развитие. Началото му е поставено с подписването на два изключително 

важни документа – Споразумението от 14 юни 1985 г. за постепенната отмяна на проверки-

те на общите граници и Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагането на Шенгенското спо-

разумение. Т.нар. Шенгенско право първоначално възниква като особена съвкупност от 

юридически норми
1
, които не представляват част от правната система на Общността. Въз-

никналият дуализъм "право на ЕС – шенгенско право" е преодолян с влизането в сила на 

Договора от Амстердам на 1 май 1999 г. Протоколът за интегрирането на acquis de 

Schengen в Европейския съюз, който е неразделна част от Договора от Амстердам, поставя 

началото на съвременния етап в развитието на шенгенското право. Започва процесът на за-

мяна на шенгенските споразумения и актовете на Шенгенския изпълнителен комитет с ак-

                                                           
1
 Разнообразният и широк кръг обществени отношения, които се регулират от Шенгенското право 

налага използването на термина "съвкупност от правни норми", а не общотеоретичните категории 

"отрасъл" или "правен институт". Вж. Право Европейского Союза. Т. 2. Особенная часть. Под ред. 

проф. д.ю.н. С. Ю. Кашкина. Москва, Юрайт, 2013, с. 682. 
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тове на вторичното право на ЕС. Най-важните приети документи са т.нар. Шенгенски ко-

декс от 2006 г.
1
 и Визовият кодекс от 2009 г.

2
  

Към настоящия момент Шенгенското пространство обхваща 26 държави от Европа: 22 

държави – членки на ЕС, и 4 асоциирани страни – Исландия, Норвегия, Швейцария и Лих-

тенщайн
3
. В бъдеще се очаква Шенгенското пространство да се разшири с територията на 

още 4 държави членки – България, Румъния, Кипър и Република Хърватска. Две държави – 

членки на Съюза, официално не са част от Шенгенското пространство – Великобритания и 

Ирландия
4
. Те обаче си запазват правото да се присъединят към него по всяко време, както 

и да се присъединят частично към някои материи. С Решение 2000/365 на Съвета от 29 май 

2000 г. двете държави приеха нормите на Шенгенското право, свързани с борбата срещу 

престъпността (политическо сътрудничество, правна помощ по наказателни дела, Шенгенс-

ката информационна система и др.). 

Установените от законодателството на Европейския съюз общи основания и ред за пре-

минаване на външните граници на държавите членки са твърде строги биха могли да поро-

дят неоправдани трудности за поддържането на традиционно установени контакти между 

жителите на граничните райони на държавите членки и жителите на аналогични зони извън 

рамките на Шенгенското пространство. Отчитайки това обстоятелство, Шенгенският кодекс 

от 2006 г. в чл. 35 предвижда възможност за създаване на облекчен режим за преминаване 

на жителите на гранични райони от трети страни, граничещи с държави членки, явяващи се 

външни граници на Съюза. Този облекчен режим официално получава наименованието 

"местен граничен трафик". 

Правната уредба на местния граничен трафик се съдържа в Регламент (ЕО) № 1931/2006 

на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за 

                                                           
1 Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създава-

не на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските 

граници), приет на 16 март 2006 г. и влязъл в сила на 13 октомври същата година. Шенгенският ко-

декс за границите развива и допълва нормите за преминаване на границите, които бяха заложени в 

Шенгенските споразумения и актовете на Шенгенския изпълнителен комитет. За разлика от по-рано 

действащите разпоредби, Шенгенският кодекс поставя на първо място правилата по отношение на 

границите с трети страни (раздел ІІ "Външни граници"), а на второ място – правилата за границите 

между държавите членки (раздел ІІІ "Вътрешни граници"). Шенгенският кодекс за границите включва 

осем приложения, в които са изложени специални или технически правила за влизане в Шенгенското 

пространство, отнасящи се за различните видове граници, транспортни средства и категории лица. 

Следва да се има предвид, че Шенгенският кодекс за границите урежда придвижването през граници-

те само на физически лица, но не и на стоки или услуги, трансграничното движение на които се под-

чинява на митническото законодателство на ЕС. Правилата за издаване на визи също не влизат в 

предмета на регулиране на Шенгенския кодекс, тъй като в началото на 2009 г. бе приет специален 

Кодекс на Общността за визите. Накрая, Шенгенският кодекс за границите не отменя допълнителните 

права, които са предоставени при преминаване на границите на гражданите на ЕС и членовете на тех-

ните семейства въз основа на Директива ЕО 2004/38. 
2 Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс). В сила 

от 5 април 2010 г. 
3 Съставна част на шенгенското пространство са и малките държави в Западна Европа – Андора, 

Монако, Сан Марино и Ватикана, които за разлика от Лихтенщайн не са подписвали специални про-

токоли за асоциирано участие. По-особен е статутът на Дания, която в съответствие с чл. 4 от Прото-

кол № 22 за всяка нова мярка от шенгенското право си запазва възможността да преценява във всеки 

конкретен случай дали ще приложи тази мярка в националното си право.  
4 Статутът на Великобритания и Ирландия е уреден в Протокол № 19 относно достиженията на 

правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, както и в Протокол № 20 относно при-

лагането на някои аспекти на чл. 26 от ДФЕС спрямо Обединеното кралство и Ирландия. 
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местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите членки и за изме-

нение на разпоредбите на Шенгенската конвенция
1
. В съответствие с чл. 3, т. 3 от Регламент 

(ЕО) № 1931/2006 под "местен граничен трафик" следва да се разбира редовно пресичане на 

външна сухопътна граница от жителите на гранична зона с цел пребиваване в гранична зона 

по социални, културни или обосновани икономически причини, по семейни обстоятелства, 

като продължителността на престоя не превишава срока, установен с Регламента.
2
  

Бенефициенти на местния граничен трафик могат да бъдат само жители на граничните 

райони в трети страни, които имат обща сухопътна граница с държавите – членки на Ев-

ропейския съюз. Граничните райони са определени от Регламент (ЕО) № 1931/2006, чл. 3, 

т. 2 като зони, разположени в рамките на не повече от тридесет километра от границата.  

В случаи на съществуващи по-големи гранични административни структури обхватът на 

граничните зони би могъл да бъде увеличен, но не повече от петдесет километра от гра-

ничната линия. 

За жител на граничната зона се приема всеки гражданин на трета страна, който на за-

конно основание живее в граничната зона на съседна на държава – членка на ЕС, страна в 

продължение на не по-малко от една година. В изключителни случаи изискуемият срок мо-

же да бъде съкратен по взаимна договореност между държавата членка и съседната страна
3
.  

Именно в полза на упоменатите жители Регламент (ЕО) № 1931/2006 предвижда издава-

нето на специален пропуск – разрешение за местен граничен трафик. Това разрешение може 

да бъде със срок от една до пет години и позволява многократно преминаване на външната 

граница на Съюза и пребиваване в граничната зона на съседната държава членка с продъл-

жителност на всеки престой не повече от три месеца.
4
  

Извън пределите на посочената в разрешението гранична зона, неговият притежател ня-

ма право да преминава, тъй като подобни пътувания излизат извън рамките на местния гра-

ничен трафик. Условие за издаване на разрешение за местен граничен трафик е наличието 

на валиден документ за пътуване (международен паспорт) и представянето на документи, 

потвърждаващи статута на жител на гранична зона, както и на наличието на правомерни 

основания за често преминаване на външната сухопътна граница на Съюза – напр. докумен-

ти, потвърждаващи родствени отношения с жители от граничния район на съседната дър-

жава – членка на ЕС.
5
 

Освен това в рамките на общите правила за преминаване на външните граници на Евро-

пейския съюз и издаване на визи заинтерсованият жител от граничната зона не трябва да е 

обект на информационно запитване в Шенгенската информационна система с оглед негово-

то недопускане в Съюза и не следва да представлява заплаха за обществения ред, вътрешна-

та сигурност, общественото здраве или международните отношения на държавите членки. 

Регламент (ЕО) № 1931/2006, установяващ правния режим на местния граничен трафик 

не притежава автоматично действие. За да може този режим да се превърне в реалност, заи-

нетересованите държави членки въз основа на цитирания Регламент следва да сключат спе-

циални двустранни споразумения със съседните трети страни.
6
 В тези двустранни споразу-

мения, в частност, следва да бъдат определени географските рамки на съответните гранични 

зони; органите, упълномощени да издават разрешенията за местно пресичане на границите 

                                                           
1 Публикуван в Официален вестник на ЕС от 3 февруари 2007 г. 
2 На френски език е възприет терминът petit trafic frontalier, а на английски език се употребява local 

border traffic. 
3 Чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕО) № 1931/2006. 
4 Чл. 5, 7 и 10 от Регламент (ЕО) № 1931/2006. 
5 Чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1931/2006. 
6 Чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1931/2006. 
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(консулски служби или административни органи); ясни разпоредби относно сроковете на 

валидност на разрешенията; максималната продължителност на престоя и др. 

При необходимост двустранните споразумения също така могат да предвидят създаване-

то на специални пропускателни пунктове за жителите на граничните зони, отделянето на 

специални коридори в съществуващите контролно-пропусквателни пунктове и дори по изк-

лючение да разрешат пресичането на сухопътната граница извън граничните контролно-

пропусквателни пунктове.
1
 

На 21 май 2009 г. Министерският съвет одобри проект на Споразумение между България 

и Република Македония за местния граничен трафик на общата сухопътна граница, като 

основа за водене на преговори при условие на последваща ратификация. Със Споразумени-

ето се въвежда режим на местен граничен трафик – редовно преминаване на общата сухо-

пътна граница от жители на граничните райони на двете страни, при спазване на определе-

ни изисквания. Жители на граничен район означава граждани на Република Македония и 

граждани на трети страни, които законно са пребивавали в граничния район на договарящи-

те страни за срок не по-малък от две години, както и членове на техните семейства. Прави-

телството упълномощи министъра на вътрешните работи да проведе преговорите и да под-

пише документа. 

Месец по-рано подобни действия бяха предприети и по отношение на подписване на 

междуправителствено споразумение със Сърбия за местния граничен трафик на общата су-

хопътна граница
2
. 

Съгласно разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 1931/2006 държавите членки 

трябва да се консултират с Комисията преди сключването на двустранно споразумение за 

местен граничен трафик, за да се провери неговата съвместимост с регламента. Ако Коми-

сията прецени, че споразумението е несъвместимо с регламента, тя уведомява съответната 

държава членка. Държавата членка трябва да предприеме всички необходими мерки за из-

менение на проекта на споразумение в разумен период по начин, че установените несъот-

ветствия да бъдат отстранени. 

Необходимо е да се подчертае, че щом веднъж Общността приеме законодателство в да-

дена област, тя придобива изключителна външна компетентност в областта, обхваната от 

законодателството. Следователно държавите членки губят правомощието си да договарят 

споразумения с трети държави в областта, обхваната от съответното законодателство (докт-

рината ERTA). Отклоняването от този принцип е възможно, ако общностният правен инст-

румент, с който е придобита външната компетентност, изрично упълномощава държавите 

членки да сключват такива споразумения. Такова упълномощаване действа като повторно 

делегиране на правомощия, които по принцип са били изгубени в полза на Общността, и 

поради това следва да се тълкува ограничително. 

От м. май 2007 г., когато бе отправено първото искане за консултиране, Комисията учас-

тва в консултации с редица държави членки. Единственото действащо двустранно споразу-

мение, което предшества датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1931/2006, е спора-

зумението, сключено между Словения и Хърватия. През м. декември 2007 г. Словения 

официално предаде двустранното споразумение за сътрудничество в областта на граничния 

трафик между Словения и Хърватия, което е в сила от 2001 г. В процеса на оценка Комиси-

ята отбеляза няколко несъответствия, по-конкретно: споразумението се ограничава само до 

                                                           
1 Чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1931/2006. 
2 Като част от инициативата "Зона 50 без визи" през м. май 2009 г. рок певецът Глен Хюз изрази 

своята подкрепа към възможността за преминаването и престоя на сръбски и македонски граждани 

без визи на територията на Република България в рамките на 50-километрова зона. Инициативата бе 

на кмета на гр. Кюстендил г-н Петър Паунов. 
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гражданите на договарящите се страни, без да обхваща други граждани на ЕС и лица, които 

се ползват от общностното право на свободно движение; липсва изискване за минимален 

период на пребиваване в граничния район; липсват съответни елементи, свързани със си-

гурността; налице са неподходящ период на валидност, неясни условия за издаване на раз-

решителни, липса на ясна забрана за влизане за лица, които са обект на сигнал в базите дан-

ни. Също така бе счетено, че неясно е определен обхватът на местния граничен район и не-

говото съответствие с Регламент (ЕО) № 1931/2006. През м. март 2008 г. от Словения  

бе поискано да измени споразумението, за да го приведе в съответствие с Регламент (ЕО)  

№ 1931/2006. В края на м. ноември 2008 г. Словения призна, че някои от разпоредбите на 

двустранното споразумение действително трябва да бъдат променени. По отношение на 

граничния район Словения обясни, че той включва зона от около 10 км до самата граница. 

След като анализира картите, предоставени от Словения, Комисията прецени, че местният 

граничен район е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1931/2006. През м. декември 2007 г. 

Словения съобщи, че е уведомила Хърватия за необходимостта от изменение на споразуме-

нието, а през м. април 2009 г. от Словения представи на Комисията график за осъществява-

нето на измененията, свързани с въпросите, които продължават да бъдат несъвместими с 

Регламент (ЕО) № 1931/2006.  

Впоследствие консултации с Комисията бяха поискани и други държави членки. Обик-

новено консултациите включват обмен на информация и неофициални съвети, експертни 

срещи между служители на държавите членки и на Комисията, както и официален обмен на 

кореспонденция относно съвместимостта на проекти на двустранни споразумения с Регла-

мент (ЕО) № 1931/2006. Следните двустранни споразумения бяха предмет на консултиране: 

 

Унгария ─ Украйна
1
  

Унгария бе първата държава членка, която през м. май 2007 г. изпрати проект на спора-

зумение за консултиране с Комисията. Комисията заяви, че определението на граничен ра-

йон в проекта на споразумение е несъвместимо с Регламент (ЕО) № 1931/2006 (местният 

граничен район се простираше над 50 километра от границата). Бе поискано от Унгария да 

измени проекта. Унгария уведоми Комисията, че споразумението е влязло в сила на 

11 януари 2008 г. След влизането му в сила окончателната версия на споразумението бе 

изпратена на Комисията, без да бъдат включени поисканите изменения, и обсъжданията с 

Комисията продължиха. През м. януари 2009 г. Унгария уведоми Комисията, че унгарските 

мисии в Украйна са издали 34 000 разрешителни за местен граничен трафик от датата на 

прилагане на споразумението и че режимът за местен граничен трафик функционира глад-

ко. Около 80 % от кандидатите за разрешително за местен граничен трафик са притежавали 

преди това унгарска виза. Съгласно информация, предоставена на Комисията от унгарското 

правителство, и въз основа на преброяване на населението от 2001 г., унгарското малцинст-

во в Украйна наброява 156 600 лица, които до голяма степен са концентрирани в областта 

Zakarpatska Oblasthy, в съседство с Унгария и Румъния. Това е в резултат на исторически 

причини, свързани с промяна на унгарските граници през последното столетие. 84 % от това 

унгарско малцинство е концентрирано близо до унгарско-украинската граница, като е в раз-

стояние от 20 км от границата, а 95 % от това население живее в разстояние от 50 км. Засег-

натите лица са запознати с възможностите на разрешителното за местен граничен трафик и 

                                                           
1 Изложението следва Доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от  

24.07.2009 г. относно прилагането и функционирането на режима за местен граничен трафик, въведен 

с Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за 

местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите членки. COM (2009) 383 

окончателен. 
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се възползват в голяма степен от него за улесняване на своето всекидневие. Повечето от тях 

имат членове на семейството, които живеят в Унгария, и често им се налага да пътуват до 

Унгария, за да се занимават с малък бизнес или за получаване на висше образование. Регис-

триран е само един случай на злоупотреба с разрешително за МГТ. 

 

Полша – Украйна 

През м. януари 2008 г. Полша предаде за консултации първия проект на двустранно спо-

разумение. По време на процеса на консултиране бяха открити две несъответствия: обхва-

тът на граничния район (50 км вместо 30 км) и изискването за притежаване на пътна меди-

цинска застраховка, наложено на лицата, които се ползват от режима за местен граничен 

трафик. От Полша бе поискано да измени съответните части на споразумението преди вли-

зането му в сила. През м. февруари 2009 г. Полша уведоми Комисията относно изменения-

та, въведени в споразумението. По отношение на обхвата на граничния район Полша изме-

ни споразумението в съответствие с искането на Комисията. Споразумението обаче не бе 

изменено по отношение на изискването за притежаване на пътна медицинска застраховка. 

През м. март 2009 г. Комисията прикани полските органи да изменят съответните части на 

споразумението. Споразумението влезе в сила на 1 юли 2009 г. без поисканото изменение.  

 

Литва – Беларус 

През м. януари 2008 г. на Комисията бе предаден за консултации проект на споразуме-

ние между Литва и Беларус. Комисията откри несъответствие, свързано с изискването за 

притежаване на пътна медицинска застраховка (както при споразумението Полша – Украй-

на). От Литва бе поискано да измени съответната част на споразумението. 

 

Литва – Руска федерация 

През м. април 2009 г. на Комисията бе предаден за консултации проект на споразумение 

между Литва и Руската федерация. Към Литва бяха отправени препоръки само за по-дребни 

изменения, за да се гарантира пълната съвместимост на проекта на споразумение с Регла-

мент (ЕО) № 1931/2006. След обсъждане на практическите аспекти на бъдещото прилагане 

на проекта на споразумение, Комисията стигна до заключение, че проектът на споразумение 

ще бъде напълно съвместим с Регламент (ЕО) № 1931/2006, ако се прилага съгласно допъл-

нителната информация, предоставена от литовските органи.  

 

Латвия – Руска федерация  

През м. януари 2008 г. на Комисията бе предаден за консултации проект на споразуме-

ние между Латвия и Руската федерация. Впоследствие от Латвия бе поискано да обясни 

процеса на издаване на разрешителни за местен граничен трафик от Руската федерация под 

формата на визи. През м. юни 2009 г. Латвия представи преработен проект, който въвежда 

специално местно гранично разрешително, което отчита изразените опасения по повод на 

визовия формат. Преработеният проект обаче съдържа изискването за притежаване на пътна 

медицинска застраховка. Освен това граничният район се състои от административни еди-

ници на руска територия, които надхвърлят обхвата на местния граничен район. От Латвия 

бе поискано да измени тези точки. 

 

Словакия – Украйна  

През м. март 2008 г. Словакия предаде на Комисията за консултации първия проект на 

двустранно споразумение. По време на процеса Комисията счете, че проектът на споразу-

мение е несъвместим с Регламент (ЕО) № 1931/2006, тъй като местният граничен район 

надвишава позволеното от Регламента. Словакия измени споразумението и то влезе в сила 
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на 27 септември 2008 г. Впоследствие през м. ноември 2008 г. словашките органи предоста-

виха на Комисията карта на местния граничен район. Въпреки че картата ясно показва, че 

местният граничен район е променен, първоначалната оценка на Комисията е, че изменени-

ята, направени от словашките органи в окончателната версия на споразумението, е възмож-

но все още да не са достатъчни, за да бъде двустранното споразумение напълно съвместимо 

с Регламента за МГТ по отношение на обхвата на граничния район. До м. юни 2009 г. са 

издадени 466 разрешителни за МГТ, а 54 молби са отхвърлени. 

 

Полша – Беларус 

През м. април 2008 г. на Комисията бе предаден за консултации и проектът на споразу-

мение между Полша и Беларус. Тъй като това споразумение бе на практика идентично на 

споразумението между Полша и Украйна, бяха установени същите две несъответствия: обх-

ватът на граничния район (50 км вместо 30 км) и изискването, наложено на лицата, които се 

ползват от режима за местен граничен трафик, да притежават пътна медицинска застрахов-

ка. В този случай също бе поискано от Полша да измени съответните части на споразумени-

ето. В края на м. април 2009 г. Полша предаде изменен проект на споразумение, в който се 

отчитат коментарите по повод на граничния район, но остава изискването за пътна меди-

цинска застраховка. В края на м. юни 2009 г. бе поискано от Полша да измени споразуме-

нието по съответния начин.  

 

България – Сърбия 

През м. юли 2008 г. на Комисията бе предаден първият проект на споразумение между 

България и Сърбия. Комисията предаде на България първоначален набор от коментари по 

няколко аспекта, по-конкретно: определение за жители на граничен район и статут на граж-

даните на ЕС в граничния район, условия за влизане на жители на граничния район, обхват 

на разрешителното за местен граничен трафик, елементи, свързани със сигурността, и тех-

нически изисквания. 

 

България – Бивша югославска република Македония  

През м. юли 2008 г. на Комисията бе предаден първият проект на споразумение между 

България и Бивша югославска република Македония. Комисията предаде на България пър-

воначален набор от коментари, засягащи същите аспекти, както при проекта на споразуме-

ние между България и Сърбия.  

 

Румъния ─ Украйна 

През м. август 2008 г. на Комисията бе предаден първият проект на споразумение между 

Румъния и Украйна. Комисията предаде на Румъния първоначален набор от коментари по 

няколко аспекта, по-конкретно: статут на река Дунав в договореностите за местен граничен 

трафик, ограничения на граничния район, възможности за налагане на такси за разрешител-

ните и т.н. През март 2009 г. Румъния представи изменено споразумение, което Комисията 

счете за съвместимо с Регламент (ЕО) № 1931/2006. 

Развитието след Доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 

24.07.2009 г. относно прилагането и функционирането на режима за местен граничен тра-

фик се характеризира със следното: 

• Към края на 2012 г. са налице седем, влезли в сила, споразумения за местен граничен 

трафик. Три от тях са сключени между държави членки и Украйна: Унгария – Украйна (яну-

ари 2008 г.), Словакия – Украйна (септември 2008 г.) Полша – Украйна (юли 2009 г.). Румъ-

ния е сключила с Молдова споразумение за местен граничен трафик, влязло в сила през м. 

октомври 2010 г. Петото споразумение е това между Латвия и Беларус, което започва да се 
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прилага от февруари 2012 г. Останалите две са свързани с Руската федерация – между Полша 

и Русия относно Калининградска област и определени полски административни райони и 

между Норвегия и Русия. През втората половина на 2009 г. Норвегия дори започва да издава 

т.нар Pomor-visas, които са едногодишни с право на многократно влизане, на руски граждани 

от Мурманска и Архангелска област. Финландия не планира издаване на гранични разреши-

телни, но само през 2011 г. е издала над 1 милион визи на руски граждани, като част от тях са 

с право на многократно влизане. 

• Нежеланието на Беларус да приведе в действие споразуменията си за местен гра-

ничен трафик с Полша и Литва – единствената държава – членка на ЕС, която е успяла да 

стори това по отношение на Беларус е Латвия, като споразумението се изпълнява от 2012 г. 

Както бе споменато, проектът за споразумение между Полша и Беларус датира от 2008 г. През 

2010 г. президентите Бронислав Коморовски и Александър Лукашенко подписаха документа, 

а парламентите на двете държави ратифицираха документа. През м. март 2013 г. говорителят 

на Министерството на външните работи на Беларус обяви, че Беларус не е готова да приведе в 

действие споразумението за местния граничен трафик, изтъквайки като причина "антибела-

руската позиция на полското правителство"
1
. Литва е в подобна ситуация след като през 2011 

г. литовският и беларуският парламент ратифицираха двустранното споразумение. 

• Активизирането на Руската федерация – освен съществуващите проекти за спора-

зумения с Литва и Латвия на 2 ноември 2010 г. Русия подписва споразумение с Норвегия, кое-

то е участник в Шенгенското пространство. Освен това с оглед уникалното географско поло-

жение на Калининградска област, Европейската комисия през 2011 г. в резултат на инициати-

ва на правителствата на Руската федерация и Полша, предложи изменение и допълнение към 

Регламент(ЕО) № 1931/2006
2
. След одобрението на Европейския парламент и Съвета стана 

възможно като гранична зона от руска страна да бъде разглеждана цялата Калининградска 

област, а от полска страна – няколко административни единици в Североизточна Полша, над-

хвърлящи 50 км зона. На 14 декември 2011 г. споразумението за местен граничен трафик бе 

подписано от външните министри на Полша и Руската федерация – Радослав Сикорски и Сер-

гей Лавров, а на 27 юли 2012 г. то влезе в сила. 

• Новият член – в надвечерието на своето присъединяване към ЕС на 19 юни 2013 г. Ре-

публика Хърватска подписа споразумение относно местния граничен трафик с Босна и Херце-

говина. Спорният момент между двете държави касаеше обхвата на граничната зона, като се 

предвижда първоначално тя да бъде 5 км, а впоследствие да бъде разширена на 30 км.  

Междувременно на 21 март 2013 г. Съдът на Европейския съюз в Люксембург се произ-

несе по преюдициалното запитване от Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága – Унгария 

по дело С-254/11 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti 

Kirendeltsége/Oskar Shomodi.  

Г-н Shomodi е украински гражданин, който притежава разрешително за местен граничен 

трафик, даващо му право да влиза в граничната зона на Унгария в съответствие със Спора-

зумението за местен граничен трафик, подписано между Унгария и Украйна. На 2 февруари 

                                                           
1
 Borowska, Paula Belarus wants to keep its Western border locked shut, 29 March 2013, 

http://belarusdigest.com. От Споразумението за местен граничен трафик биха могли да се възползват 

около 1,1 милиона граждани на Беларус и 600 хиляди полски граждани. В отговор на твърдата пози-

ция на Беларус полските институции предприемат различни инициативи. Например операта в гр. Бя-

листок предлага на беларуските граждани пакет, включващ билети за представления, настаняване в 

хотел и разглеждане на града, на цена, по-ниска от стойността на туристическата виза. 
2 Регламент (ЕС) № 1342/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1931/2006 по отношение на включването на Калининградска област и 

определени полски административни райони в граничния район, за който се прилага режимът за мес-

тния граничен трафик. Официален вестник L 347, 30/12/2011, с. 0041 – 004. 
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2010 г. той е поискал да влезе на територията на Унгария през граничен пункт Záhony. Ун-

гарските гранични полицаи установили, че на г-н Shomodi му се събира 105-дневен престой 

на унгарска територия през периода от 3 септември 2009 г. до 2 февруари 2010 г., като той 

влиза в граничната зона почти ежедневно в повечето случаи за няколко часа. Тъй като г-н 

Shomodi по този начин е пребивавал в Шенгенското пространство повече от три месеца в 

рамките на шестмесечния период, унгарските гранични власти му отказват влизането на 

унгарска територия, позовавайки се на националното законодателство, тълкувано в светли-

ната на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. 

Г-н Shomodi завежда дело срещу действията на граничните власти пред компетентния 

унгарски съд. В производството по обжалване Върховният съд на Унгария (Legfelsőbb 

Bírósága) отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург. 

Унгарският съд формулира въпроса дали споразумението за местен граничен трафик така, 

както е тълкувано от унгарските власти, ограничавайки общата продължителност на прес-

той на трансграничен работник в граничната зона на Унгария до три месеца в рамките на 

шестмесечен период, е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1931/2006. 

В диспозитива на решението на Съда в Люксембург е записано, че Регламент (ЕО)  

№ 1931/2006 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на разрешително за местен 

граничен трафик, предоставено при въведения от регламента специфичен режим на местен 

граничен трафик, и от приетото в изпълнение на него двустранно споразумение между съ-

седната държава членка и третата страна, на която той е гражданин, трябва да може, от една 

страна, да се движи свободно в граничния район в продължение на три месеца, когато прес-

тоят му е непрекъснат, и от друга страна, да се ползва с ново право на тримесечен прес-

той след всяко прекъсване на престоя му.  

Освен това член 5 от Регламент № 1931/2006 трябва да се тълкува в смисъл, че прекъс-

ването на посочения в този член престой настъпва с преминаването на границата – 

независимо от честотата, включително многократно на ден – между граничната държа-

ва членка и третата страна, в която пребивава притежателят на разрешителното за местен 

граничен трафик, съгласно определените в това разрешително условия. 

Налага се изводът, че Съдът в Люксембург приема, че общото правило, което огранича-

ва престоя на граждани на трети страни до три месеца в рамките на шестмесечен период, не 

се отнася до случаите, касаещи местния граничен трафик. Не е налице разпоредба в Регла-

мента, от която да е видно, че в подобни случаи тримесечното ограничение трябва да важи в 

рамките на един и същ шестмесечен период. Нещо повече с приемането на Регламент  

№ 1931/2006 Европейският съюз въвежда специален правен режим, като разпоредбите за 

местния граничен трафик са различни и независими от общия режим на Шенгенското пра-

во. Целта на тези специални правила е да се предостави възможност на жителите на гранич-

ните зони да могат да пресичат външните граници на Европейския съюз поради легитимни 

икономически, социални, културни или семейни причини, при това да могат да правят това 

регулярно и без излишни административни пречки. 
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БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА И ПРАВОТО  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

     доц. д-р Божана Неделчева,  
Юридически факултет на УНСС 

Българската правна система се развива динамично и отразява сложността на съвремен-

ните обществени отношения. Обособени са отрасли съобразно потребностите от системати-

зиране на правното регулиране според предмета и метода на въздействие с правни норми и 

други правни средства. Отрасли на българското право са Конституционно и държавно пра-

во, Административно право и административен процес, Финансово право, Гражданско пра-

во, Търговско право, Трудово право, Наказателно право, Гражданскопроцесуално право, 

Наказателнопроцесуално право, Международно частно право, Международно публично 

право. Комплексният и сложен характер на обществените отношения изисква и комплексно 

регулиране с правни норми и правни средства от различни отрасли на правото. Така се 

формират и отрасли в законодателството. Примери за това са: Приватизационно право, 

Строително право, Туристическо право, Иновативно право. 

Важен момент в развитието на Българската правна система е приемането на Р България 

в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Изискване за това приемане бе възприемането на 

достигнатото в Европейския съюз, изразено с правни норми (acquis comunautaires) и хармо-

низиране на българското право с правото на Европейския съюз. Процесът на хармонизация 

е непрестанен и така продължава и хармонизацията на Българската правна система с Право-

то на Европейския съюз и днес. 

Правото на Европейския съюз (ПЕС) е съвкупност от правни норми, които регулират 

обществени отношения във връзка с особена форма на обединяване на държави от Европа, 

определена като Европейски съюз (ЕС) за осъществяване на интеграционни процеси, за 

функциониране на институционалната и правна система на Европейския съюз, както и за 

изграждане и осъществяване на общи и обикновени политики и на сътрудничество в Евро-

пейския съюз. Това е трети тип правна система, която действа заедно с националните прав-

ни системи на държавите членки и с международната публичноправна система. Европейс-

кият съюз е правен субект от особен род (sui generis), непознат в правния свят до неговото 

възникване. Това обединяване на държави се характеризира с това, че държавите членки в 

Европейския съюз запазват своя суверенитет и прехвърлят част или цял свой суверенитет 

доброволно на Европейския съюз. Това обуславя въздействието с правни норми и други 

правни средства както чрез национален подход при общата компетентност на държавата 

членка, така и чрез наднационален подход с предоставената от държавите членки компетен-

тност на Европейския съюз. Правото на Европейския съюз включва първично право и про-

изводно (вторично) право. Договорът за Европейския съюз, влязъл в сила на 1 ноември  

1993 г., Договорът за функциониране на Европейския съюз, влязъл в сила от 1 януари 1958 г., 

Хартата на основните права на Европейския съюз, влязла в сила на 1 декември 2009 г. със-

тавляват първичното право. Актовете на институциите на Европейския съюз: регламент, 

директива, решение съставляват производното (вторичното) право. Значение имат и препо-

ръки и становища на институции на Европейския съюз. Правото на Европейския съюз е 

интегрирано в националните правни системи на държавите членки, включително в Българс-
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ката правна система. Националните правни системи на държавите членки, както и Българс-

ката правна система се интегрират в Правото на Европейския съюз.  

Правото на интелектуална собственост е приведена в система съвкупност от правни 

норми, които регулират обществени отношения във връзка със създаването, признаването, 

правната закрила и използването на интелектуални резултати и други обекти на интелекту-

ална собственост като нематериални блага. Развитието на правните системи се характери-

зира с необходимостта от актуализиране и хармонизиране на правната закрила на обектите 

на интелектуална собственост и на правната защита на субективните права на интелектуал-

на собственост. Такива процеси протичат в националните правни системи. Във Франция 

действа Кодекс по интелектуална собственост. Раздел в гражданското законодателство на 

Русия е с наименование "Право на интелектуална собственост". В Китай и Индия са създа-

дени центрове по интелектуална собственост. В Молдова има Агенция по интелектуална 

собственост. В САЩ се обновява законодателството с промени в Патентния закон и обсъж-

дане на промени в авторското право. 

Българската правна система се развива непрестанно и в съответствие с международноп-

равната закрила на обектите на интелектуална собственост. Правото на Европейския съюз е 

интегрирано в българската правна система и по отношение на правото на интелектуална 

собственост. Потребност е кодифицирането на правните норми във връзка с интелектуална-

та собственост и въвеждане на единен орган на държавата относно интелектуалната собст-

веност. Създават се обективни условия за обособяване на правото на интелектуална собст-

веност като отрасъл в българската правна система. Понастоящем Правото на интелектуална 

собственост е подотрасъл на българското гражданско право. Специалните източници на 

Правото на интелектуална собственост в българската правна система са: Закон за авторско-

то право и сходните му права, Закон за патентите и регистрацията на полезни модели, Закон 

за промишления дизайн, Закон за марките и географските означения, Закон за правна зак-

рила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топология на интегралните 

схеми. Правна уредба се съдържа и в Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията, 

Закона за административно регулиране на производството и търговията на оптични диско-

ве, матрици и други носители съдържащи обекти на интелектуална собственост и др.  

Интелектуалната собственост има съдържание, определено в чл. 2 на Конвенцията за уч-

редяване на Световна организация за интелектуална собственост от 1967 г. Включват се 

права върху произведения на литературата, изкуството, науката, изпълнения на артисти, 

звукозаписи, радио и телевизионни предавания – това е авторско право и сродните му пра-

ва. Включват се права върху научни открития, изобретения във всички области на човешка-

та дейност,промишлен дизайн, търговски имена, марки и други означения, права произти-

чащи от нелоялната конкуренция – това е Правото на индустриална собственост, което се 

състои от патентно право, право на промишлен дизайн, право на означенията, конкурентно 

право и лицензионно право. Включват се и всички други права, отнасящи се до интелекту-

алната дейност и тази част от Правото на интелектуална собственост е отворена възможност 

за нови интелектуални резултати, непопадащи под първите две части. Това са новите расти-

телни видове, породи животни, топология на интегралните схеми, ноу-хау и шоу-хау, тра-

диционни знания и др. /2/  

Правната закрила на обектите на интелектуална собственост се осъществява чрез 

правни норми от националните правни системи. Въвежда се международноправна закрила 

през ХІХ в. с Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост (1883 г.) и 

Бернска конвенция за литературни и художествени произведения (1886 г.). 

Постигането на целите на Европейския съюз се осигурява и чрез наднационална закрила 

и във висока степен хармонизация на националните законодателства на държавите членки в 

областта на интелектуалната собственост. 
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Хартата на основните права на Европейския съюз за първи път въвежда нормативно 

изискването за закрила на интелектуалната собственост. Съгласно чл. 17, т. 2 интелектуал-

ната собственост е закриляна (в превода на български език на този текст е използван терми-

на "защитена"). Необходимо е да се вниква в разграничението на термините "правна закри-

ла" и "правна защита" във връзка с интелектуалната собственост. Правната закрила е комп-

лексно понятие и включва правният режим на обектите на интелектуална собственост и 

реда и условията за въздигането им като обекти на изключителни права. Правната защита се 

отнася до субективните права, които възникват на основата на обективното права, следова-

телно на основата на въведената с правни норми правна закрила на обекти на интелектуал-

ната собственост. 

Съгласно чл. 118 от Договора за функциониране на ЕС(ДФЕС) в рамките на установява-

нето и функционирането на вътрешния пазар Парламентът и Съветът, като действат в съот-

ветствие с обикновената нормотворческа процедура (чл. 294 ДФЕС) установяват мерки за 

създаване на права на интелектуална собственост на Европейския съюз с цел гарантиране 

на единна защита на правата върху интелектуална собственост в ЕС и за въвеждане на цен-

трализирани режими за издаване на разрешения, координация и контрол на равнището на 

ЕС. Съветът в съответствие със специална нормотворческа процедура установява чрез рег-

ламенти езиковите режими на правата на интелектуална собственост на ЕС. 

Правната закрила на интелектуалната собственост в ЕС се осигурява чрез продължаващ 

и днес процес на въздействие с правни норми върху насърчаване на творчеството и инова-

циите и гарантиране на функционирането на вътрешния единния пазар при свободно дви-

жение на стоки, хора, услуги, капитали. Така ЕС противодейства на пиратството, фалшифи-

цирането и въобще нарушенията на субективните права на интелектуална собственост. 

Например през 2009 г. в държавите – членки на ЕС, са заловени около 118 милиона фалши-

ви артикули, като 18 % от тях са заплаха за общественото здраве. И днес изискването за 

хармонизиране на националните законодателство в областта на интелектуалната собстве-

ност е условие за успешното развитие на икономиките на държавите членки и осъществява-

не на политиките на Европейския съюз. Категорично и обосновано се разширяват областите 

на наднационална закрила на все повече обекти на интелектуална собственост, с което се 

отстраняват или намаляват колкото е възможно повече пречките за свободите на движение 

и на свободата на конкуренцията. Така се създава благоприятен климат за иновации и ин-

вестиции в ЕС. 

Комисията на ЕС изготвя проект за правата върху интелектуална собственост от 24 май 

2011 г., в който се предлагат промени и в националните закони, включително: 

1. създаване на единна система за правна закрила с патент – патент на Европейския съ-

юз, с което се намаляват разходите и формалностите по заявяване и издаване на патент за 

инвеститорите. 

2. въвеждане на по-ефективна защита на марките чрез модернизиране на производството 

за тяхната регистрация, така че правната им закрила да бъде опростена, по-бърза, по-ефек-

тивна, по-ефикасна и по-последователна. 

3. улесняване на достъпа до творби-обекти на интелектуална собственост преди всичко 

като онлайн достъп, включително и до културното наследство в Европа (на държавите 

членки на ЕС). 

Комисията на ЕС предлага стратегия за бъдещето на правата на интелектуална собстве-

ност в ЕС, в която се предвижда единен пазар за правата на интелектуална собственост. 

Предвиждат се различни мерки относно марките, патентите, авторските права и сродните на 

авторските права, които трябва да позволят на предприятията и на физическите лица да из-

вличат облага, възвръщаемост от тяхната дейност и за потребителите да имат достъп до 

информация и до продукти, основани на познанието и включително до културното наследс-
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тво. Съблюдаването на правата на интелектуална собственост трябва да се основава на по-

резултатна стратегия по отношение на границите на ЕС и по отношение на държавите, кои-

то не членуват в ЕС. Мерките се предприемат в период от 2011 г. до 2014 г. 

Комисията на ЕС на 24 май 2011 г. публикува съобщение до Парламента, Съвета, Ико-

номическия и социален комитет и до Комитета на регионите за отстраняване на пропуските 

и несъобразностите в действащия режим относно правата на интелектуална собственост 

като се изгради единен пазар за правата на интелектуална собственост. Обосновава се зна-

чимостта на правата на интелектуална собственост за икономическото състояние и растеж в 

ЕС и за ежедневието, за живота на гражданите на ЕС, а и на всички граждани. Малките и 

средни предприятия в областта на т.нар. творчески индустрии са над 1,4 милиона. Устано-

вено е с доклад от 2010 г. относно конкурентоспособността, че през 2008 г. творческите 

индустрии образуват 3% от заетостта с над 6,7 милиона заети лица. Разкритите през пос-

ледното десетилетие работни места са в областта на основаните на знанието индустрии и 

увеличението е с 24%. Предоставянето на закрила с патент предпоставя разработване на 

нови лекарствени продукти и медицинско оборудване, улесненията за гражданите чрез тех-

нически устройства се постига чрез получаване на патенти. Марките са основата за привли-

чането на потребителите и са стимул за инвестиции в качеството на продуктите. Географс-

ките означения, както и регистрирането на нови сортове растения са гаранция за качество 

на продуктите и достъп до идентични продукти чрез единния пазар. Авторското право е 

насърчението за създаване на резултати на творческа дейност – произведения на литерату-

рата, на изкуството, на науката и тяхното обективиране в книги, музика, софтуер (компю-

търни програми, художествени произведения, скулптура, архитектурни проекти, сгради. 

Икономическата ценност на обектите на интелектуална собственост е в основата на мерките 

за навлизането в нов етап от правната им закрила в ЕС. 

Парламентът през 1974 г. приема резолюция, с която задължава Комисията да изготви и 

предложи мерки за сближаване на националните законодателства на държавите членки в 

областта на културното наследство и на правата на интелектуална собственост. През 1988 г. 

се създава консултативен документ, наименуван "Зелена книга" със заглавие "Авторското 

право и предизвикателствата на технологиите: въпроси на авторското право, изискващи 

незабавно действие". През 1991 г. Комисията издава нов документ – "Допълнение към Зеле-

ната книга" с цялостна работна програма, насочена към хармонизиране на авторското право 

и сродните му права в държавите – членки на ЕС. Предвижда се задължение за държавите 

членки за присъединяване към Парижката редакция на Бернската конвенция за закрила на 

литературните и художествени произведения от 1967 г. и към Римската конвенция за закри-

ла на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации от 

1961 г., както и създаване на директиви за хармонизиране на законодателствата на държа-

вите членки в посочени конкретно области на авторското право и сродните му права. Ди-

рективите съдържат определени резултати, а националните власти във всяка държава член-

ка определят формата, средствата, начините за въвеждане на тези резултати в своето зако-

нодателство. 

Издадените директиви са, както следва: /3/ 

1. Директива 91/250 на Съвета от 14.05.1991 г. относно правна закрила на компютърните 

програми. Съгласно директивата всяка държава членка трябва да третира компютърните 

програми като вид литературно произведение и срокът за хармонизирането е 01.01.1993 г. 

Посочва се и минимумът права, които могат да се придобият въз основа на авторското пра-

во, както следва:  

- право на възпроизвеждане, включително действия като зареждане, изобразяване на ек-

рана, изпълняване, предаване на разстояние и съхраняване в паметта на компютъра; 

- право на изменения – преобразуване; 
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- право на публично разпространение, включително и даване под наем. 

Срокът на действие на закрилата е вече 70 години. 

2. Директива 92/100 на Съвета от 19.11.1992 г. относно правото на наем и правото на за-

ем и някои сродни права на авторските в областта на интелектуалната собственост. Държа-

вите – членки на ЕС, трябва да въведат в националните си законодателства право на автора 

да разрешава или забранява наема или заема на оригинали и копия на произведения-обекти 

на авторското право. Предвижда се за първи път носители на сродни на авторското права да 

бъдат и продуцентите на първото записване на филм или друго аудиовизуално произведе-

ние заедно с носителите на сродни права по Римската конвенция. Хармонизацията се пред-

вижда да се извърши до 01.07.1994 г. 

3. Директива 93/83 на Съвета от 27.09.1993 г. относно координацията на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към излъчването чрез 

спътник и препредаването по кабел. Изискването е в случай на разпространение на произ-

ведението чрез спътник излъчващата организация да получи въз основа на договор разре-

шение от всички носители на авторското и сродните му права в държавата членка, от която 

идва излъчването, и за използването в приемащата държава. Това налага хармонизиране на 

националните законодателства за уеднаквяване на изискванията. Препредаването по кабел е 

самостоятелен начин на използване на произведенията и предписва даването на разрешение 

и събирането на авторски и други възнаграждения да се извършва само чрез организации за 

колективно управление на авторски права. Хармонизацията се предвижда да се извърши до 

01.01.1995 г. 

3. Директива 93/98 на Съвета от 29.10.1993 г. относно хармонизиране на срока на закри-

ла на авторското право и някои сродни права. Изменя се срокът на действие на закрилата от 

50 години на 70 години след смъртта на автора. Правото върху филм или друго аудиовизу-

ално произведение има срок на закрила 70 години след смъртта на последния, преживял от 

съавторите му. Срокът на действие на сродните права се запазва на 50 години след първото 

изпълнение, респ. първия запис и първото излъчване. Хармонизацията трябва да се извърши 

до 01.07.1995 г. 

4. Директива 96/9 на Парламента и на Съвета от 11.03.1996 г. относно правната закрила 

на базите данни. Въвежда се изискване за осигуряване на права и на лицата, които инвести-

рат в създаването на бази данни. Тези права не са авторски, на са и сродни на авторските и 

са означени в директивата като "права от особен род" (sui generis rights). Дава се определе-

ние на бази данни като компилации от произведения на литературата, изкуството и науката, 

а също и от други материали или данни, подредени систематично или методично и приго-

дени за индивидуален достъп по електронен или друг начин. Съставителят има авторско 

право върху компилацията като цяло. Ако се съдържат произведения, авторите им си запаз-

ват правата върху тях. Производителят на компилацията е този който е направил значител-

на инвестиция в съставянето на базите данни. Правото от особен род в този случай е да се 

предотврати пренасяне от базите данни на цялото съдържание или значителна част върху 

друг носител, а също разпространяване на копия със включени данни по всякакъв начин. 

Срокът на действие на това право е 15 години. Хармонизирането следва да се извърши до 

01.01.1998 г. 

5. Директива 2001/29 на Парламента е на Съвета от 22.05.2001 г. относно хармонизиране 

на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. 

Обекти според директивата са всички обекти на авторско право и сродните му права, а пра-

вото на възпроизвеждане обхваща всички актове на размножаване, пряко или непряко, пос-

тоянно или временно, по какъвто и да е начин, в каквато и да е форма, изцяло или частично. 

Включва се и правото за предоставяне на публиката, по жичен или безжичен път, така че 

всеки да има достъп до обекта на място и по време, избрани индивидуално от него. Посоч-
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ват се 20 случая факултативно, при които националните законодателства могат да предви-

дят свободно използване със и без заплащане. Само едно от изключенията е задължително. 

Предвижда се закрила на представена в електронна форма информация, както и закрила на 

техническите средства за защита на правата. Хармонизирането трябва да се извърши до 

22.12.2002 г. 

6. Директива 2001/84 на Парламента и на Съвета от 27.09.2001 г. относно правото на 

възнаграждение за автора при препродажбата на произведения на изящните изкуства. Изис-

ква се държавите – членки на ЕС, да въведат в своите законодателства разпоредби относно 

гарантирането на автора на произведения на графичното и пластичното изкуство, фоног-

рафските произведения и някои изрично посочени произведения на приложните изкуства, 

като гоблени, керамика, произведения от стъкло, да получава възнаграждение, което купу-

вачът дължи, на основата на продажната цена, получена при всяка препродажба на ориги-

нала, последвала първото прехвърляне на собствеността от автора. Хармонизирането трябва 

да се извърши до 01.01.2006 г. 

7. Директива 2004/48 на Парламента и на Съвета относно осигуряване зачитането на 

правата на интелектуална собственост. Хармонизирането трябва да се извърши до 29.04.2006 г. 

Държавите – членки на ЕС, са задължени да предвидят процедури на гражданско съдопроиз-

водство съгласно директивата за осигуряване на по-ефективно зачитане на правата на инте-

лектуална собственост, а не само авторските права. Предвиждат се улеснения за ищеца при 

набавяне на доказателства за нарушенията, предвиждат се мерки и срещу лицата, които са 

улеснили с услугите си нарушението, въвеждат се по-гъвкави начини за определяне размера 

на обезщетенията, повече възможности за набиране на информация и др.  

Политиката в областта на интелектуалната собственост на ЕС има значение и за медий-

ния сектор. /4/ Освен хармонизацията на законодателствата на държавите членки във връзка 

с авторското право, включително авторските права в информационното общество се извър-

шва хармонизиране и в областта на сродните на авторското права (Директива 93/83 на Съ-

вета на ЕС). 

Решения на Съда на Европейския съюз попълват празноти в ПЕС относно медиите. Така 

се разпростира действието на свободното движение на стоки и на свободното престиране на 

услуги на територията на държавите – членки на ЕС, и по отношение на аудиовизията. По 

делото Italian State v.Sacchi съдът в решението си от 1974 г. приема, че телевизионното раз-

пространение може да се разглежда като разпространение на услуги. От друга страна, мате-

риални обекти като записи, филми, апаратура и др., използвани за разпространение на теле-

визионни сигнали, са предмет на правилата относно свободното движение на стоки  

Комисията приема Директива 89/552, известна като телевизия без граници, изменяна два 

пъти и с действащи изисквания в Директива 2010/13 с кодифициращ характер за адаптиране 

на телевизията без граници към технологичното и пазарно развитие за гарантиране на сво-

бодното престиране на услуги. Урежда се свободното разпространение на телевизионни 

програми и е основа за хармонизиране на националните законодателства във връзка с рек-

ламата, спонсорството, насърчаване на производството на произведения на ЕС и на незави-

сими продуценти, защита на достъпа на аудиторията на значими събития, защита на мало-

летни и непълнолетни от незаконно и вредно съдържание в телевизионните програми, за 

юрисдикцията и приложимото право, като всеки оператор може да бъде под юрисдикцията 

само на една държава. Обсъжда се въпросът за наднационално регулиране чрез Европейска 

регулаторна агенция в областта на телекомуникациите. Така ще се засили експертно-граж-

данското начало във функционирането на ЕС и ще се осъществи координиране в дейността 

на националните регулатори.  

Предмет на обсъждане в ЕС е съотношението между свободата на информация и изклю-

чителните права върху произведения, обекти на авторското право. Информационното об-
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щество налага търсенето и въвеждането на равновесие между интересите на носителя на 

права и свободата на информация. Изисква се тълкуване на възможностите за свободно из-

ползване на обекти на авторското право. Решения на Съда на ЕС са в полза на правата на 

авторите. 

Правото на ЕС се развива динамично и във връзка със закрилата на обекти на Патентно-

то право, Правото на промишлен дизайн, Правото на означенията, Конкурентното право, 

Лицензионното право. 

Патентното право в ЕС е новото предизвикателство на потребността за наднационално 

регулиране и наднационална правна закрила на обекти на интелектуална собственост. 

Устойчивата система на правна закрила на индустриалната собственост е сигурно и не-

обходимо условие за иновации, за насърчаване на инвестициите за изследвания и за улесня-

ване трансфера на знания от лабораториите към пазара.  

Правната закрила на биотехнологичните изобретения се основава на Директива 98/44 на 

Парламента и на Съвета от 6 юли 1998 г. На 23 април 1990 г. е приета Директива на Съвета 

относно работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия. Директива 

2001/18 на Парламента и на Съвета от 12 март 2001 г. е относно съзнателното освобождава-

не на генетично модифицирани организми в околната среда. 

Новите сортове растения са обекти на правна закрила в ПЕС и специалният им правен 

режим се съдържа в регламенти, както следва: 

1. Регламент № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на сорто-

вете растения. 

2. Регламент № 1650/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Регламент  

№ 2100/94 относно правната закрила на сортовете растения. 

3. Регламент № 1831/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 г. за изменение на Регла-

мент № 930/2000 на Комисията относно създаването на прилагащи правила, отнасящи се до 

избираемостта на сортовите наименования на селскостопанските растителни видове и зе-

ленчуковите видове. 

Правната закрила в ЕС на сортовете растения съответства на международни договори и 

особено на Конвенцията за закрила на новите сортове растения. Допуска се държавите 

членки да имат право да издават и национални документи за права върху сортове растения 

на тяхната територия. Регламентите въвеждат наднационална закрила и е единна основата 

за предоставяне, прехвърляне или прекратяване на правата. Създадена е децентрализирана 

агенция – Служба на ЕС за сортовете растения. 

Въведена е наднационална закрила на промишления дизайн. 

Производното право на ЕС включва Директива 98/71 на Парламента и Съвета от 13 ок-

томври 1998 г. относно правната защита на индустриалния дизайн (промишления дизайн) и 

Регламент № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно дизайните на ЕС. Възприета 

е регистрационна система и е въведена възможност за предоставяне на закрила на нерегист-

рирани дизайни за срок от три години. Териториалният обхват на закрилата са държавите – 

членки на ЕС, и се създават условия за хармонизиране на законодателствата на държавите 

членки относно националната правна закрила на промишления дизайн. 

Регламентът влиза в сила на 01.04.2003 г. и не предвижда правила по въпросите на до-

пълнителната закрила чрез авторското право или чрез права върху други обекти на индуст-

риална собственост. Регистрацията се извършва от Ведомството по хармонизация на вът-

решния пазар със седалище в Аликанте като децентрализирана агенция на ЕС. Наднацио-

нална уредба се въвежда и за заличаване на регистрирани дизайни. Уреждат се и въпроси по 

обжалване на решенията за отказ от регистрация и отказ за заличаване на регистрация. Сро-

кът на закрилата е определен за 25 години. Въведената закрила на нерегистриран дизайн 

има за цел продуктите от някои индустрии, които произвеждат различни стоки в голямо 
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количество, но с непродължително съществуване на пазара да получават закрила при об-

лекчени условия. Срокът на закрилата е три години и обхватът ѝ е по-тесен. 

Въведена е наднационална правна закрила на марката. /12/ На 20 декември 1993 г. е при-

ет Регламент 40/94 на Съвета за марка на Европейския съюз, с който се разпростира дейст-

вието на регистрираната марка на ЕС на територията на всички държави – членки на ЕС. 

/13/ Носителят на субективни права върху тази марка може да я използва на територията на 

държавите членки, има еднакви правомощия и се ползва от защита за цялата територия на 

ЕС. Производното право на ЕС включва и Първа директива 89/104 на Съвета за хармониза-

ция на условията за регистрация на националните марки и правата, които се предоставят 

при регистрация /14/, Регламент 216/96 на Съвета за правилата относно процедурата по об-

жалване пред Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар, Регламент 2082/2004 на 

Комисията за изменение на Регламент 216/96 /15/. 

Действието на регистрацията на марка на ЕС започва от 1996 г. и се създава децентрали-

зирана агенция като част от институционалната система на ЕС, въздигната в юридическо 

лице с осигурена административна и финансова самостоятелност със седалище Аликанте, 

Испания, с наименование Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар – OHIM (чл. 111 

от Регламента за марка на ЕС). 

Запазва се националната закрила на марката и действа заедно със закрилата на марка на 

ЕС. Право на заявяване на марка на ЕС има всяко физическо и юридическо лице, държавни 

органи и институции. Заявките могат да се подават лично или чрез упълномощен предста-

вител по индустриална собственост, вписан в списъка на Ведомството. Действията се из-

вършват на някои от езиците на Ведомството – френски, немски, английски, италиански и 

испански. Заявката се подава по утвърден образец чрез патентното ведомство на някоя от 

държавите членки или направо във Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар, 

включително по електронен път.  

Правото на ЕС съдържа и други правила относно обекти на интелектуална собственост. 

Прилагането на правото на интелектуална собственост изисква вникване в същността на 

правната уредба, професионализъм, знания и опит за правилно, законосъобразно и справед-

ливо разрешаване на спорове и осигуряване на конкурентоспособност на българската ико-

номика, на българския бизнес, на България като държава – членка на Европейския съюз. 

Българската правна система разширява непрестанно обхвата си и особено под въздейст-

вието на Правото на Европейския съюз. Р България като държава – членка на ЕС, е длъжна 

да прилага и правните норми с наднационален характер на Правото на Европейския съюз и 

не може да създава свои нормативни актове по въпроси, уредени вече с Регламенти на инс-

титуции на ЕС. В такива случаи носи отговорност и може да бъде осъждана от Съда на ЕС. 
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ПРАВНИ ОСНОВИ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ 

доц. д-р Катерина Йочева,  
департамент "Право" на НБУ, 

 e-mail: kyocheva@nbu.bg 

Резюме: Напоследък стана актуално да се говори за външната политика на България. 

Коментарите по темата и интересът към нея са провокирани основно в контекста на 

усложненото международно положение на Сирия и в светлината на последиците от те-

рористичния бомбен атентат на летище Сарафово (Бургас) от юли 2012 г.  

Във връзка с тази модерна тенденция е навременно да се изследват правните основи за 

външната политика на съвременната българска държава. 

Изследването обхваща анализ на действащото право в периода 1879 – 2013 г. Във фо-

куса на анализа попада и отражението върху външната политика на България от членст-

вото на страната в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. 

 

Ключови думи: външна политика, правна уредба, България, ЕС 

 

Summary: The issue of Bulgaria’s foreign policy has provoked revived public interest in 

recent times. Those interest and the associated comments on this subject-matter have been incited 

mostly in the context of the complex international situation of Syria and in the light of the terrorist 

bomb attack at Sarafovo (Bourgas) airport in July 2012. 

With regard to those contemporary developments it is necessary to study the legal foundations 

on which modern Bulgarian foreign policy is based. 

The scope of the study covers analysis of the legal basis in the period 1879 – 2013. This 

analysis takes into consideration the impact on the national foreign policy of the country’s full 

membership in the European Union as of 1 January 2007. 

 

Key words: Foreign Policy, Legal Regulation, Bulgaria, EU 

 

 

Въведение 

За да е възможно да се проследят и представят правните основи на външната политика 

на България, което само по себе си е трудно начинание – тъй като политиката като общест-

вена дейност в най-малка степен се базира на правни съображения, а до голяма степен се 

основава на морала на властимащите, които отговарят за процеса на вземане на решения 

във външнополитическата област – е нужно да се приеме една предварителна дефиниция за 

това нееднозначно понятие. Това също е трудно начинание, тъй като изглежда невъзможно 

да се открие легална дефиниция за понятието "външна политика" или поне такава липсва в 

българското право. За сметка на това понятието се използва като такова в нормативни акто-

ве от различен ранг, поради което е нужно то да бъде дефинирано. 

В реномираната Encyclopædia Britannica
1
 се дава следното понятие за външна политика: 

                                                           
1 Онлайн версия на Енциклопедия Британика, понятието е достъпно на адрес в интернет: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/213380/foreign-policy 
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"Външна политика – общи цели, които ръководят дейностите и отношенията на една 

държава във взаимодействието ѝ с други държави. Върху развитието на външната политика 

въздействат вътрешни съображения, политиката или поведението на други държави или 

плановете за осъществяване на специфични геополитически модели."  

В кратката енциклопедия по международно право и международни отношения
1
, съста-

вена от водещи български специалисти в тази област, се посочва различно, но също прием-

ливо понятие, което може да се използва в допълнение на изложеното по-горе: 

"Външната политика е една от двете разновидности на политическата активност за раз-

лика от вътрешната, насочена към задоволяване и защита на международни интереси." 

От обединения прочит на двете кратки понятия може да се изведе изходна дефиниция за 

целите на настоящото изследване, съгласно което външната политика да се разглежда като 

обществена дейност между субекти на публичното право, която преследва международни 

цели и интереси, но която се ръководи и определя от вътрешнополитически съображения. 

Поради това тази обществена дейност следва да се основава на вътрешноправни разпоред-

би, които регламентират провеждането ѝ от овластени съгласно правото органи, които оли-

цетворяват и представляват публичните субекти в международните отношения. 

Целта на това изследване е да представи релевантната правна уредба на тази значима 

държавна дейност в ерата на глобално международно общуване и стремеж за съвместното 

решаване на външнополитически въпроси. 

 

1. Периодизация на националната правна уредба относно външната политика 
Тъй като основите на външнополитическата дейност се определят на най-високо регула-

торно равнище, за да се проследи еволюцията на правната уредба на външната политика, 

като за отправна точка може да се въведат отделни обособени периоди, които следват пери-

одите на действие на отделните конституции на страната. 

Последващият анализ следва йерархията на нормативните източници в България. Следва 

да се посочи, че относима към разглежданата област правна уредба се открива както на най-

високо – конституционно – равнище, така и на законово и подзаконово равнище. Отражение 

върху регламентирането на външнополитическата дейност в по-ново време оказват и поети-

те международноправни задължения, както и членството на страната в някои значими меж-

дународни организации. 

В разглеждания съвременен период на съществуване на българска държавност в сила са 

били четири основни закона (Конституции), по време на действието на които може да се 

обособят и отделните периоди в регламентацията на външната политика на страната, както 

следва: 

- първи етап (1879 – 1947 г.) на Третото българско княжество и царство, през който в 

сила е Конституцията на Българското Княжество (Търновската конституция)
2
; 

- втори етап (1947 – 1971 г.) на въвеждане и налагане на т.нар. социалистически режим 

или етапа на действие на Конституцията на Народната република България
3
;  

 

 

 

                                                           
1
 Вж. Стефанов, Г., Видин, Бл. и др. Международни отношения, международно право, диплома-

ция, кратка енциклопедия. С., Сиела, 2001 г., с. 67. 
2 Приета на 16.4.1879 г.; изм. на 15.5.1893 г. и 11.7.1911 г.; отменена с Конституция на НРБ, приета 

от ВНС на 4.12.1947 г., ДВ, бр. 284 от 6.12.1947 г. 
3 Обн., ДВ, бр. 284 от 6.12.1947 г.; изм., изв., бр. 89 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 97 от 1965 г.; изм. и 

доп., бр. 89 от 1969 г.; отм., ДВ, бр. 39 от 18.5.1971 г. 
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- трети етап (1971 – 1991 г.) на т.нар. развит социализъм – период, в който основният 

закон е Конституцията на [Народна, (загл. изм., ДВ, бр. 94 от 1990 г.)] Република България
1
, 

чийто край де факто настъпва с преврата от 10 ноември 1989 г.; 

- четвърти етап (след 1991 г. до наши дни) – период на демократично развитие на 

страната и заявени стремежи за евроатлантическо членство, през който в сила е действаща-

та Конституция на Република България. 

Във всеки от отделните основни закони на България, действали през различните перио-

ди, се съдържат изрично или по подразбиране разпоредби, относими към определянето и 

осъществяването на външната политика на България през различните етапи и форми на 

държавността по нашите земи.  

 

2. Основни въпроси на правна регламентация във връзка с външната политика 
При сравнителното изследване на правната регламентация на външната политика във 

вътрешното ни право през различните етапи от еволюцията му от особен интерес е да се 

отговори на няколко основни въпроса: 

1) Каква е формата на държавата (държавното устройство и държавното управление) 

във всеки отделен етап и как това се отразява в регламентацията на външната политика на 

страната и органите, които я определят и осъществяват? 

2) Във връзка с първото също така от интерес е да се проследи и посочи кой държавен 

орган е определен в тези отделни етапи да представлява държавата в международните ѝ 

отношения, т.е. да изпълнява функциите на държавен глава. 

3) Не на последно място при условията на първоначално възприетото в България класи-

ческо разделение на властите прерогатив на коя от трите власти – законодателна, изпълни-

телна или съдебна – са поверени определянето и осъществяването на външната политика на 

страната? 

В последващото изложение се прави опит за изясняване от правна страна на отговорите на 

тези въпроси в етапите на действие и в контекста на отделните основни закони на България. 

 

3. Основи за външната политика на България съгласно Конституцията от 1879 г. 

В първата по време българска Конституция от 1879 г. (Търновската конституция) няма 

изричен самостоятелен текст, посветен на външната политика. 

По форма на държавно устройство към този момент Бългapcкoтo княжecтвo e "мoнapxия 

нacлeдcтвeнa и кoнcтитуциoннa, c нapoднo пpeдcтaвитeлcтвo", т.е. конституционна монар-

хия. Монархът (князът) e въpxoвeн пpeдcтaвитeл и глaвa нa дъpжaвaтa.  

Външната политика е прерогатив на изпълнителната власт, тъй като съгласно чл. 12 от 

Конституцията от 1879 г. "изпълнитeлнaтa влacтъ пpинaдлeжи Князю; вcитe opгaни нa тaя 

влacтъ дeйcтвувaтъ oт нeгoвo имe и пoдъ нeгoвъ въpxoвeнъ нaдзopъ", т.е. съгласно правото в 

България през този първоначален етап отговорността за определянето и ръководството на 

външната политика на България е основно предоставена на държавния глава.  

Князът е органът за външни отношения, който определя персоналния състав на Минис-

терски съвет, т.е. номинира и министъра на външните работи
2
. Последният оглавява 

Миниcтepcтвo нa външнитe paбoти и иcпoвeдaниятa
3
, което се посочва на първо място сред 

първите шест създадени министерства съгласно чл. 161 от Конституцията от 1879 г.  

                                                           
1 Oбн., ДВ, бр. 39 от 1971 г.; изм., бр. 6 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1990 г.; изм., бр. 87 от  

1990 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 98 от 1990 г.; Отм., ДВ, бр. 56 от 13.7.1991 г. 
2 Чл. 152 от Конституцията от 1879 г. "Миниcтpитe ce нaзнaчaвaтъ и увoлнявaтъ oтъ Князя". 
3 Наименованието на това ведомство е изменено на 15.5.1893 г. на Миниcтepcтвoто нa външнитe 

paбoти и изпoвeдaниятa. 
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Следователно от самото начало на възобновяване на българската държавност, макар и с 

ограничен суверенитет до прокламирането на Независимостта през 1908 г., се предвижда 

създаването на специализирано ведомство в държавата, което да провежда външната поли-

тика на Княжеството.  

Същевременно трябва да се отбележи, че съгласно Конституцията от 1879 г. монархът 

(Князътъ) e пpeдcтaвитeл нa Княжecтвoтo във вcичкитe му "cнoшeния cъ инocтpaннитe 

дъpжaви. Отъ нeгoвo имe и cъ пълнoмoщиe oтъ Нapoднoтo cъбpaниe ce cвъpзвaтъ cъ 

пpaвитeлcтвaтa нa cъceднитe дъpжaви ocoбни cгoвopи зa paбoти пo упpaвлeниeтo нa 

Княжecтвoтo, зa кoитo ce изиcквa учacтиeтo и cъдeйcтвиeтo нa тия пpaвитeлcтвa".  

След обявяването на Независимостта през 1908 г. и последващите изменения в Консти-

туцията от 1879 г. редакцията на цитирания по-горе текст на чл. 17 от Конституцията от 

1879 г.
1
 вече отразява променения международен статут на държавата и на държавния глава 

и вече предвижда:  

"Царят е представител на държавата във всичките ѝ сношения с другите държави. От не-

гово име правителството преговаря и сключва с други държави всички договори, които се 

утвърждават от царя. Тия договори се съобщават от министрите на народното събрание, 

щом като интересите и сигурността на страната допускат това (чл. 92 от Конституцията). 

Обаче договорите за мир, търговските, както и всички договори, които налагат разходи на 

държавата или съдържат изменения на съществуващите закони или засягат публичните или 

гражданските права на българските поданици, стават окончателни само след приемането им 

от народното събрание. В никои случаи тайните постановления на един договор не могат да 

унищожават явните му постановления". 

От цитираните разпоредби на Конституцията от 1879 г. може да се заключи, че още през 

този първоначален етап след Освобождението и възстановяване на държавността вътрешно-

то право на България вече отразява действащите към онзи момента международноправни 

принципи. Още на този ранен етап са предвидени органи и механизъм за осъществяване на 

външнополитическа дейност от страната, в който водеща роля има монархът като държавен 

глава и орган, комуто е поверена изпълнителната власт. 

 

4. Основи за външната политика на България съгласно Конституцията от 1947  г. 
В известната като "Димитровска" Конституция от 1947 г. се въвеждат нови положения, 

които отразяват смяната на формата на държавно управление от монархия на република.  

Съгласно промяната на конституционно равнище "България е Народна Република с предс-

тавително управление, създадена и утвърдена в резултат на героичните борби на българския 

народ против монархо-фашистката диктатура и на победоносното народно въстание на 9 сеп-

тември 1944 г. (член 1 от Конституцията от 1947 г.). Съгласно новото устройство "върховен 

изпълнителен и разпоредителен орган на държавната власт в Народната република България е 

правителството (министерският съвет)" (член 38 от Конституцията от 1947 г.).  

И при тази нова правна уредба обаче се запазва възприетото от Конституцията от 1879 г. 

положение за изчерпателно посочване на министерствата в министерски съвет като в член 

39 от Конституцията от 1947 г. отново на първо място сред министерствата се посочва ми-

нистерство на външните работи. Това отново подчертава първенстващото място, което за-

конодателят отдава на (и запазва за) специализираното ведомство за провеждане на външ-

ната политика на страната. 

За разлика от предходната конституционна уредба, при новото правно положение в член 

43 от Конституцията от 1947 г. сред правомощията на правителството вече изрично се 

предвижда, че "то осъществява общото ръководство на външната политика на Народната 

                                                           
1 Изменен на 11.7.1911 г. 
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република България", а "отделни членове на правителството ръководят съответните си ре-

сори в рамките и въз основа на общата политика и на общите директиви на Министерския 

съвет". 

За разлика от предходния етап, когато князът/царят е държавен глава, който представля-

ва държавата в международните ѝ отношения и е натоварен с международни функции, при 

новия правен режим президиумът на народното събрание изпълнява функциите на държа-

вен глава
1
. Това е рядко срещан в сравнителноправен план случай на колективен орган

2
, 

който служи като държавен глава. 

 

5. Основи за външната политика на България съгласно Конституцията от 1971 г. 
В Конституцията на развития социализъм от 1971 г. България като форма на държав-

но устройство вече се определя като "социалистическа държава на трудещите се от града и 

селото начело с работническата класа" (член 1 от Конституцията от 1971 г.
3
).  

И при този правен режим настъпват съществени изменения във връзка с правните осно-

ви на външната политика. Вече не правителството (изпълнителната власт), както е съгласно 

Конституцията от 1947 г., а нapoднoтo cъбpaниe (по същество законодателната власт) 

"оcъщecтвявa въpxoвнoтo pъкoвoдcтвo нa вътpeшнaтa и външнaтa пoлитикa нa дъpжaвaтa" 

(чл. 78, т. 1 от Конституцията от 1971 г.). 

При новата уредба държавният глава остава колективен орган, като вече се нарича Държа-

вен съвет (вж. глaвa V от Конституцията от 1971 г.). Той е дефиниран като "висш постоянно-

действащ орган на държавната власт, който съединява вземането на решения с тяхното из-

пълнение" (чл. 90. (1) от Конституцията от 1971 г.). В член 94, т. 1 от Конституцията от 1971 г. 

изрично се указва, че в периода между сесиите на Народното събрание държавният съвет 

"осъществява общото ръководство на вътрешната и външната политика на държавата". 

По-късно, след преврата от 10 ноември 1989 г., тази глава от Конституцията е отменена 

и на нейно място е добавена нова с измененията в Конституцията от 1971 г. от ДВ, бр. 29 от 

1990 г. По силата на тези изменения на мястото на държавния съвет като колективен държа-

вен глава се въвежда уредба за председател (президент) на републиката. Съгласно редакци-

ята на изменения чл. 90. (1) от Конституцията от 1971 г.
4
 дъpжaвен глава на Република Бъл-

гария става председателят (президентът) на Републиката. Този текст е в сила до приемането 

на съвременната конституционноправна уредба относно президента на републиката. 

 

6. Основи за външната политика на България съгласно Конституцията от 1990  г. 
Съгласно разпоредбите на действащата Конституция от 1991 г. "България е република с 

парламентарно управление" (чл. 1. (1) от Конституцията от 1991 г.).  

Като съществено нововъведение може да се отбележи включването на конституционно 

равнище на следната нова конституционна разпоредба (чл. 24 от Конституцията от 1991 г.), 

каквато предишните конституции не познават и която е насочена към самостоятелна регла-

ментация на външнополитическата дейност:  

                                                           
1 Член 35, точка 8 от Конституцията от 1947 г.: "Президиумът на народното събрание върши след-

ната работа: [...] представлява Народната република в международните ѝ отношения; назначава и от-

зовава по предложение на правителството дипломатически и консулски представители в чуждите 

страни и приема акредитираните към него чужди представители". 
2 Народното събрание избира с мнозинство от повече от половината от всички народни представи-

тели президиум на народното събрание в състав: председател, двама подпредседатели, секретар и 

петнадесет членове (член 33 от Конституцията от 1947 г.). 
3 Чл. 1 от Конституцията от 1971 г. (изм., ДВ, бр. 29 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г.) Рeпубликa 

Бългapия e демократична, парламентарна и правова държава. 
4 Изм., ДВ, бр. 94 от 1990 г. 
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"(1) Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с прин-

ципите и нормите на международното право.  

(2) Основни цели на външната политика на Република България са националната сигур-

ност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на бъл-

гарските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен 

ред". 

Осъществяването на външната политика отново става прерогатив на изпълнителната 

власт. Така следва от разпоредбата на чл. 105 от Конституцията от 1991 г.: 

"(1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната полити-

ка на страната в съответствие с Конституцията и законите.  

[...] 

(3) (Нова, ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Министерският съвет информира народното събрание по 

въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от нейното 

членство в Европейския съюз". 

Макар и редакционно разделени, от прочита на двете относими към разглежданата мате-

рия разпоредби от действащата Конституция следва, че понастоящем външната политика на 

България трябва да се осъществява: 

1) в съответствие с принципите и нормите на международното право (чл. 24 от Конститу-

цията от 1991 г.), 

2) в съответствие с Конституцията (чл. 105, ал. 1 от Конституцията от 1991 г.),  

3) в съответствие със законите на страната (чл. 105, ал. 1 от Конституцията от 1991 г.), 

4) не на последно място, нужно е да се поясни, че по необходимост след 1 януари 2007 г. 

външната политика на България трябва да съответства и на "задълженията, произтичащи за 

Република България от нейното членство в Европейския съюз" (чл. 105, ал. 3 от Конститу-

цията от 1991 г.), в който след влизането в сила на Договора за реформи на ЕС от Лисабон 

на 1 декември 2009 г. се предвижда и действа Обща външна политика и политика на сигур-

ност.  

След като по-горе вече бяха разгледани конституционните основи на външната полити-

ка, в заключителната част от това изследване се прави опит да се отговори на въпросите във 

връзка с принципите на осъществяването на външната политика на България в съвремен-

ността Следователно трябва да се изяснят: 

1) принципите и нормите на международното право, на които трябва да съответства 

външната политика на България; 

2) законите (и подзаконовите актове), на които трябва да съответства външната полити-

ка на България; 

3) задълженията, произтичащи за Република България от нейното членство в Европей-

ския съюз в областта на външната политика. 

 

6. Принципи и норми на международното право, на които трябва  

    да съответства външната политика на България 

В най-значимия правен акт на съвременното международно общуване – какъвто безс-

порно е Уставът на Организацията на обединените нации
1
 (ООН) – се споменават принци-

пите, от които да се ръководи външната политика на членовете на ООН, които на практика 

са почти всички суверенни държави по света
2
. 

                                                           
1 Влиза в сила в съответствие със своя член 110 на 24.10.1945 г., в сила за България от 14.12.1955 г. 

Не е обнародван официално на български език. 
2 Към 2013 г. в ООН членуват 193 държави. 



 213

Сред тези основополагащи принципи на съвременното международно общуване
1
 във 

връзка с външната политика в член 2 от Устава на ООН от държавите членки се изисква "с 

оглед на постигането на преследваните от ООН цели организацията и нейните членове да не 

се намесват в работи, които по естеството си са от вътрешната компетентност на която и да 

е държава". По същество това е формулировката на принципа за ненамеса във вътрешните 

работи, доразвит и в последващи международни актове. 

Релевантен към външнополитическата дейност на съвременните държави е и текстът на 

член 7 от Виенската конвенция за правото на международните договори
2
, в който се указват 

категориите лица, които съгласно международното право се считат, че могат да представля-

ват държавата за приемане на текста на международни договори или за установяване на 

тяхната автентичност или за изразяване на съгласието на държавата да бъде обвързана с 

международни договори. Съгласно тази разпоредба се определят категориите лица, които 

само по силата на техните функции и без да е необходимо да представят пълномощно, се 

считат за представляващи своята държава. Такива лица за осъществяване на всички дейст-

вия във връзка със сключването на международни договори са държавните глави, ръково-

дителите на правителствата и министрите на външните работи. 

 

7. Законова (и подзаконова) основа на външната политика на България 

Освен в Конституцията уредба относно външната политика се съдържа и в други норма-

тивни актове на вътрешното право. Пряко отношение към външната политика, чието основ-

но изразно средство в съвремието по дефиниция е дипломацията, има един сравнително нов 

вътрешен нормативен акт – Закон за дипломатическата служба
3
.  

В този закон изрично се указва, че дипломатическата служба е специален вид държавна 

служба за осъществяване на външната политика и международните отношения на Републи-

ка България.  

По силата на този специален закон се предвижда дипломатическата служба да подпома-

га другите нормативно установени органи за външни отношения на България – народното 

събрание, президента на републиката (държавния глава), министерския съвет и министъра 

на външните работи при осъществяването на техните правомощия в областта на външната 

политика на Република България и международните отношения. 

На подзаконово равнище също се открива релевантен нормативен акт, на чиито разпо-

редби се основава външната политика на България. Става въпрос за най-новия Устройствен 

правилник на Министерството на външните работи
4
 Съгласно разпоредбата на неговия чл. 7 

"при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външна-

та политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни 

актове министърът се подпомага от заместник-министри". От тази разпоредба става ясно, че 

в правото се отдава значение и на актуалната за момента политическа програма на прави-

телството в областта на външната политика. 

Такава политическа програма в областта на външната политика и международните от-

ношения понастоящем е специалната част от общата управленска програма на правителст-

                                                           
1 Известни и като императивни норми на международното право. 
2 Обн., ДВ, бр. 87 от 10.10.1987 г. под наименованието Виенска конвенция за правото на договори-

те. Текстът не е автентичен на български език. 
3 Обн., ДВ, бр. 78 от 28.9.2007 г., доп., бр. 42 от 5.6.2009 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 

10.12.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп., бр. 69 от 08.09.2011 г., в  

сила от 8.9.2011 г.; изм. с Решение № 11 от 22.11.2011 г. на КС на РБ – бр. 95 от 2.12.2011 г.; бр. 15 

от 21.2.2012 г., изм., бр. 38 от 18.5.2012 г., в сила от 1.7.2012 г., бр. 15 от 15.2.2013 г., в сила от 

1.1.2014 г. 
4 Обн., ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г., в сила от 13.9.2013 г., приет с ПМС № 202 от 11.9.2013 г. 
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вото, озаглавена "Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети 

на правителството на Република България"
1
, посветена на приоритетите на външната политика. 

Тази част от общата управленска програма – специално посветена на външната политика – е 

озаглавена "Активна външна политика". Основните точки в нея се цитират по-долу: 

"Балансирана и разумна външна политика, основана на българските национални интере-

си и евроатлантическите ценности.  

- Пълноценно участие във формирането и реализацията на политиките на ЕС по ключо-

ви за Съюза и страната въпроси. Подготовка за първото ротационно председателство на 

Р[епублика] България на Съвета на ЕС през 2018 г.  

- Ефективна регионална политика и възстановяване на позициите на България като генера-

тор на политики и инициативи за насърчаване на многостранното сътрудничество и активизи-

ране на съществуващите инициативи в Югоизточна Европа и Черноморския регион.  

- Подкрепа за европейската перспектива за страните от Западните Балкани при изпълнение 

на съответните изисквания от тяхна страна и стриктно спазване на принципа за добросъседство.  

- Ангажимент на дипломатическите и търговско-икономическите служби за осигуряване на 

експортни възможности за българския бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции.  

- Гарантиране на значима, адекватна и видима роля на България в регионален и глоба-

лен план чрез участието ни в ООН и други международните организации.  

- Защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина и оказване на 

подкрепа на българските общности зад граница за съхраняването и развитието на българс-

ката идентичност, култура и духовни ценности".  

Може да се отбележи, че тази нова управленска програма доразвива управленската 

програма на предишните управляващи от ПП ГЕРБ
2
, в чиято управленска програма за вън-

шната политика се предвиждаха две части, посветени на "приоритети" и "акценти" на вън-

шната политика на страната. Като приоритети са формулирани следните точки: 

"I. Присъствие на България в центъра на европейската политика.  

II. Развитие на евроатлантическо партньорство като гаранция за мира и глобалната си-

гурност.  

III. Превръщане на България във фактор за демократичната стабилност и развитието на 

Балканите и Черноморския регион.  

IV. Засилване ролята на България в глобалната икономика.  

V. Подпомагане развитието и интеграцията на българските общности зад граница". 

От своя страна, като акценти в управленската програма на предишното правителство са 

посочени: 

"1. Пълноценно оползотворяване на възможностите, произтичащи от членството на Бъл-

гария в Европейския съюз и транс-атлантическото сътрудничество.  

2. Изграждане и развитие на стабилни добросъседски отношения на Балканите и в Чер-

номорски регион, основани на взаимното зачитане на националните интереси при зачитане 

на историческите реалности и европейските ценности.  

2. Стимулиране на българската икономика чрез привличане на чуждестранни капитали, 

осигуряване на достъп до ресурси, енергийни източници и пазари.  

3. Защита на правата на българските граждани и юридически лица зад граница.  

4. Подпомагане на българските общности в чужбина чрез конкретна политика за ут-

върждаване на техния статут и права." 

                                                           
1 Текстът е публикуван на адрес в интернет: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s= 

001&p=0211&n=67&g= 
2 Текстът е публикуван на адрес в интернет: http://www.gerb.bg/bg/program/programlist/cat_id/28. 
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От сравнителния прочит на двете последни управленски програми става ясно, че, както 

заяви министър-председателят Пл. Орешарски неотдавна, България запазва "приемственост 

във външната политика"
1
. 

 

8. България и задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз 

В областта на външната политика задължително следва да се отбележи и фактът на при-

съединяването на България към ЕС на 01.01.2007 г.
2
. 

След реформата в учредителните договори на ЕС с Договора от Лисабон
3
 (които вече се 

наричат Договор за Европейския съюз (ДЕС) и Договор за функционирането на Европейс-

кия съюз (ДФЕС)
4
 в ЕС започват да действат обща външна политика и политика на сигур-

ност (ОВППС)
5
 на Съюза и съответни институции на ЕС в тази област. 

Първоначално тази политика е само един от "трите стълба" на ЕС, но след влизането в 

сила на Договора от Лисабон тя става обща политика на Съюза, в който отскоро членуват 

вече 28 държави членки
6
. В рамките на ЕС отговорности за ОВППС са поверени на предсе-

дателя на Европейския съвет
7
, върховния представител на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност
8
 и Съвета по външни работи

9
. В тази област действа и 

                                                           
1 Изявлението е цитирано от статия в пресата, достъпна на адрес в интернет: 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/oresharski_zapazvame_priemstvenost_vav_vanshnata_ 

politika-206474.html 
2 Съгласно Договора между [държавите – членки на ЕС] и Република България и Румъния за при-

съединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, съставен в Люксембург на 

25.4.2005 г. (ОВ L 157 ОТ 21.6.2005 г.). 
3 Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване 

на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13.12.2007 г. (ОВ С 306 ОТ 17.12.2007 г., в сила от 

1.12.2009 г. От датата на влизането в сила на Договора от Лисабон заглавието на Договора за създава-

не на Европейската общност се заменя с "Договор за функционирането на Европейския съюз" (Дого-

вор от Лисабон, член 2, параграф 1). 
4 Консолидираните версии на ДЕС и ДФЕС вж. в ОВ C 326, 26.10.2012 г., с. 1 – 390. 
5 Съгласно член 2, т. 4 от ДФЕС ЕС разполага с компетентност, в съответствие с разпоредбите на 

ДЕС (вж. дял V от ДЕС, озаглавен "Общи разпоредби относно външната дейност на Съюза и специ-

фични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност"), за определяне и осъ-

ществяване на обща външна политика и политика на сигурност, включително и за постепенното фор-

миране на обща отбранителна политика". 
6 Хърватия стана 28 държава – членка на ЕС, на 1 юли 2013 г. 
7 Понастоящем белгиецът Херман Ван Ромпьой. Председателят на Европейския съвет осигурява 

на своето равнище и в това си качество външното представителство на Съюза по въпросите, отнасящи 

се до общата външна политика и политика на сигурност, без да се засяга компетентността на върхов-

ния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (вж. член 15 

от ДЕС). 
8 Постът се заема от баронеса Катрин Аштън от Великобритания. Европейският съвет, като дейст-

ва с квалифицирано мнозинство, със съгласието на председателя на Комисията назначава върховния 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Европейският 

съвет може да прекрати мандата му по същата процедура. Върховният представител провежда общата 

външна политика и политика на сигурност на Съюза. Той [тя] допринася с предложенията си за разра-

ботването на тази политика и я изпълнява в качеството си на пълномощник на Съвета. Същото се от-

нася и за общата политика за сигурност и отбрана. Върховният представител председателства Съвета 

по външни работи. Върховният представител е един от заместник-председателите на Комисията (вж. 

член 18 от ДЕС). 
9 Един от десетте различни състави на Съвета на ЕС понастоящем, който се председателства от 

върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Съг-

ласно Договорите (вж. член 18, параграф 6 от ДЕС) Съветът по външни работи разработва външната 
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създадената през 2010 г. Европейска служба за външна дейност, в която България е предс-

тавена чрез посланик Филип Димитров, който оглавява мисията на ЕС в Грузия. 

 

Заключение 
Направеният по-горе анализ показа, че външната политика на България се е опирала на 

правна регламентация от най-висок ранг в различните периоди от съществуването на най-

новата ни държава. Отделен въпрос е, доколко в различните периоди политиците от различ-

ните управлявали страната и отговаряли за външнополитическия ѝ курс и поведение партии 

са съблюдавали в дейността си предписанията, които правото е установило за тази значима 

обществена дейност. 
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дейност на Съюза в съответствие със стратегическите насоки, определени от Европейския съвет, и 

осигурява съгласуваност в дейността на Съвета. 
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ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ДОГОВОРА 

доц. д-р Таня Йосифова,  
Юридически факултет на УНСС 

Терминът "противопоставимост на договора" се използва сравнително рядко в законода-

телството (например чл. 156, ал. 2 ЗЗД) и най-вече във връзка с подлежащите на вписване 

актове по чл. 112 ЗС и чл. 4 от Правилника за вписванията. Съгласно чл. 113 ЗС актът, под-

лежащ на вписване, до вписването му не може да се противопостави на трето лице, което 

по-рано е придобило от същия собственик и е вписало вещни права върху недвижимия 

имот. В този случай поредността на вписването определя противопоставимостта на правото. 

Вместо да използва термина "противопоставимост" законодателят в повечето случаи от-

дава предпочитание на описателния подход. Така е постъпил в чл. 237 ЗЗД, чл. 292, ал. 2 

ЗЗД. Задача на правната доктрина е да разкрие съдържанието на понятието "противопоста-

вимост на договора". В следващите редове ще се спра само на противопоставимостта на 

договора като правоотношение. 

Необходимостта от разглеждане и изследване на противопоставимостта на договора мо-

же да бъде илюстрирана с няколко примера. В хипотезата на чл. 237 ЗЗД при прехвърляне 

на имот и наличие на договор за наем, сключен с предходния собственик на имота, догово-

рът за наем е противопоставим на приобретателя на имота при изпълнение на допълнителни 

формални условия. Ако договорът за наем е вписан в имотния регистър той "остава в си-

ла" спрямо проибретателя (чл. 237, ал. 1 ЗЗД). Ако договорът за наем не е вписан, но има 

достоверна дата, той е "задължителен" за приобретателя до предвидения в него срок, но за 

не повече от една година от прехвърлянето. 

За кредиторите на длъжника е жизненоважно какви са активите в имуществото му, за-

щото то служи за тяхно общо обезпечение. При уредбата на договора за поръчка и в съот-

ветствие с конструкцията на косвеното представителство, когато довереникът действа от 

свое име в отношенията с третото лице, чл. 292, ал. 2, първото изречение предвижда, че 

правата и задълженията, които той е придобил, възникват за него. Тези права в отношения-

та между довереника и доверителя, както и по отношение на трети недобросъвестни лица, 

"се смятат за" права на доверителя. По отношение на добросъвестните кредитори те се 

смятат за права на доверителя, ако договорът има достоверна дата, предхождаща датата на 

налагане на запора, а по отношение на недобросъвестните, без договорът да има достоверна 

дата. При виновно причиняване на вреди от работник или служител по чл. 49 ЗЗД увредено-

то лице може да насочи иска си срещу работодателя и в тази хипотеза третото лице инвоки-

ра трудовия договор, който му е противопоставим. 

Могат да бъдат посочени още много примери. Във всички тях за означаване на противо-

поставимостта на договора се използват различни словосъчетания и изрази, за да се обозна-

чи едно правно явление, един общ правен принцип, какъвто е противопоставимостта на до-

говора.  

Общото за всички посочени по-горе примери е, че третото лице, което не е страна по до-

говора, може да се позове и да черпи права от сключен договор в свой собствен интерес и за 

защита на свои собствени права. Или, както прецизно изтъква белгийският върховен каса-

ционен съд, в едно свое решение от 1977 г., "третото лице може да се позове не само на 

съществуването на договора, но и на правните последици, които той поражда между 
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страните, за да докаже основателността на иска си срещу една от страните или за да се 

защити срещу иска на една от страните."
1
 

Договорът има двояко правно действие – вътрешно действие между страните по не-

го
2
, спрямо които поражда желаните от тях правни последици (или както се наричат във 

френската доктрина "юридически ефекти"), свързани с възникване, изменение, погасяване, 

прекратяване на юридически права и задължения. В този смисъл във френската правна ли-

тература се използва терминът "договорът-юридически факт" (contrat-fait juridique). Съгла-

суваната воля на страните е тази, която създава договора, следователно тя е тази, която мо-

же да го променя. Съгласно чл. 20а, ал. 2 ЗЗД договорите могат да имат изменяни, прекра-

тени, разваляни, отменяни само по взаимно съгласие на страните или на основания, предви-

дени в закона. Целта на тази разпоредба е да стимулира изпълнението на договора и да ус-

танови, че едностранно въздействие върху договора може да има само на основания, пред-

видени в закона
3
. 

От друга страна, договорът има външно действие. Той е факт, с чието съществуване 

всички трети лица следва да се съобразяват (в тези случаи френската доктрина използва 

термина "договорът-социален факт" – contrat-fait social). Третите лица не трябва да пречат 

на упражняването на правата на кредитора и на изпълнението на задълженията на длъжни-

ка. При недобросъвестно неизпълнение на това задължение и причиняването на вреди за тях 

възниква отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД, която по своя характер е деликтна отговорност. 

От третите лица се очаква да не променят статуквото. Това тяхно задължение за бездейст-

вие е характерно за абсолютните права, но е приложимо с еднаква сила и за относителните 

права, каквито са облигационните
4
.  

Противопоставимостта на договора по отношение на третите лица е житейски и стопан-

ски необходима, за да може да се осигури сигурността в гражданския и търговския оборот. 

В противен случай, ако се приеме принцип на непротивопоставимост на договора, това би 

означавало да се спъва инициативността на индивида и конкуренцията
5
. Нормално, обичай-

но договорът е противопоставим на третите лица. В някои случаи обаче договорът е непро-

тивопоставим на определени трети лица. Правилото е за противопоставимост на договора. 

Непротивопоставимостта е изключение. 

Противопоставимостта на договора е свързана със задължителната му сила. неслучайно в 

чл. 20а, ал. 1 ЗЗД е прогласено, че "договорите имат сила на закон за тези, които са ги склю-

чили." Първоизточникът на тази разпоредба е чл. 1134 от френския Граждански кодекс – "les 

conventions légalement formeés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." (законно формира-

ните съглашения заемат мястото на закона за тези, които са ги сключили.) Това означава, че 

само договорът, който отговаря на изискванията на закона, има задължителната сила за те-

зи, които са го сключили. Противопоставимостта може да се разглежда като механизъм, 

допълващ този за задължителната му сила с цел да се осигури ефикасността на договора
6
. 

                                                           
1
 Вж. Wéry, P. Droit des obligations. Volume 1. Théorie générale du contrat, 2e édition, Larcier, 2011, 

p. 863. 
2 М. Павлова нарича вътрешното действие между страните "пряко действие", а външното по отноше-

ние на кредиторите – "отразено (рефлексно) действие" – вж. Павлова, М. Относителна недействителност на 

сделките. – Правна мисъл, 1974, № 5, с. 30. 
3 Вж. Марков, М. Облигационно право. Помагало. С., 2004, с. 50. 
4 Вж. Ghéstin, J. Les effets du contrat à l’égard des tiers. Introduction. Rapport français. – In: Fontaine, 

M., J. Ghéstin, Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons Franco-Belges, Librairie L.G.D.J., 

1992, p. 17. 
5 Вж. Calastreng, S. La relativité des conventions. Etude de l’article 1165 de Code civil, Paris: Gaillac, 

1939, p. 77. 
6 Вж. Ghéstin, J. Op. cit., p. 15. 
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Докато задължителната сила на договора се свързва с вътрешното действие на договора 

между страните по него (чл. 20а ЗЗД), неговата противопоставимост е част от външното 

действие на договора.  

Правилото res inter alios acta tertiis nec prodest nec nocet (договорът между страните нито 

ползва, нито уврежда трети лица) има своите корени в римското право. Персоналните и 

формализираните облигационни връзки са ги характеризирали като строго лични и непрех-

върлими. Според римското право договорът е взаимно задължителен и се приема като за-

конно съглашение (Contractus est ultro citroque obligation. Contractus ex conventione legem 

accipiunt).  

След като договорът е продукт на волята на страните, той не може да засяга трети лица
1
. 

Доведено до крайност това положение не само не е съобразено с действителността, но е и 

крайно неприемливо в социално-икономически аспект. Защото определени трети лица, ма-

кар да не са страни по него, са свързани с него, или с други думи казано – договорът поня-

кога се отразява на трети лица, които не са страни по него и пряко ги засяга. 

За разлика от страните по договора, за които възниква право да изискват определено по-

ведение от насрещната страна, респективно се задължават за определена престация, третите 

лица трябва да се съобразяват със съществуването на договора като социален факт. Основен 

принцип в частното право е, че никой не може да задължава другиго без негово съгласие. В 

исторически план чл. 35 от отменения ЗЗД е гласял следното: "Договорите имат действие 

само между договарящите се страни; те нито вредят, нито ползуват третите лица, ос-

вен в определените от закона случаи. " Тази разпоредба е реципирана почти дословно от чл. 

1165 на френския Граждански кодекс.  

Договорът може да бъде противопоставим както от страните спрямо третите лица, така и 

от третите лица спрямо страните по договора
2
. Тоест връзката е двустранна – както страни-

те могат да изискват спазването на определено поведение от третите лица, така и последни-

те могат да се позовават на съществуването на договора и да черпят изгодни за тях правни 

последици.  

Противопоставимостта може да бъде обща (задължение за бездействие по отношение на 

всички трети лица и на всички договори) и конкретна противопоставимост (черпене на пра-

ва от едно трето лице от конкретен договор). 

 

1. Противопоставимост на договора от страните спрямо третите лица 

Договорът не може нито да ползва третите лица, нито да ги уврежда. Когато говорим за 

трети лица трябва да имаме предвид, че правните последици от договора могат да ги засег-

нат с различен интензитет. Спрямо третите лица договорът произвежда действие, което 

е различно по съдържание от действието спрямо страните. Спрямо страните действа 

облигационният ефект на договора, който е свързан с настъпването на желана от тях промя-

на. Тази промяна следва да настъпи само в правната сфера на лицата, които са изявили воля 

за това
3
. Третите лица не са изявили воля за такава промяна, поради което облигационните 

правни последици на договора касаят само страните по него. Спрямо тях обаче възниква 

задължение за бездействие. Всички трети лица трябва да се съобразяват със съществуването 

на договора, да го зачитат като юридически факт и да зачитат правните последици, които 

той поражда. Това не означава, че третите лица трябва да се подчинят на облигационните 

                                                           
1 Вж. Ulfbeck, V. Kontrakters relativitet – det direkte ansvar i formueretten, Oslo: 2000, p. 426. 
2 Вж. Wéry, P. Op. cit., p. 870. 
3 Вж. Marty et Raynaud, Obligations, t. 1, No 260, цит. по Ghéstin, J. Op. cit., p. 6. 
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му последици, които са част от неговото вътрешно действие
1
. "Задължителната сила на 

договора не засяга третите лица и тяхната свобода, но противопоставимостта действа 

erga omnes и осигурява респекта на социалния характер на правата."
2
 

Както се посочва във френската литература става дума не просто за противопоставимост 

на договора, а за противопоставимост на "юридическата ситуация, породена от договора" 

спрямо третите лица
3
. Те трябва да зачитат правните последици, които е породил договора 

и да се съобразяват с тях. Съобразяването с правните последици се изразява във въздържане 

от действия, които биха попречили на кредитора да упражни своето право или биха попре-

чили на длъжника да изпълни своето задължение.  

Външният ефект (противопоставимостта на договора) се отнася за всички трети 

лица, които са длъжни да признават и да се съобразяват със съществуването на вали-

ден договор и да го зачитат като юридически и социален факт
4
. В този смисъл валидни-

ят договор поражда и индиректни правни последици по отношение на третите лица. 

Да се противопостави означава правото да се отразява на другиго, който следва да го за-

чита
5
. В това се изразява външният ефект на договора. За да е противопоставим, договорът 

трябва да са изпълнени следните условия. 

Първо, да е сключен валиден договор. Договорът е противопоставим от момента на не-

говото сключване
6
. Договорът е противопоставим на третите лица в неговата цялост. 

Второ, поставя се въпросът дали наличието на знание у третото лице за съществуването 

на договора е елемент от противопоставимостта на договора. По принцип е без значение 

знанието на третите лица за сключването на договора, наличието на определена форма или 

вписването в регистри.
7
 От този принцип обаче има редица изключения.  

Знанието на третото лице има правно значение например при договора за цесия. При це-

сията, като договор между цедента и цесионера, длъжникът не участва и докато не бъде 

уведомен спрямо него договорът за цесия не поражда правни последици, т.е. му е непроти-

вопоставим (чл. 99, ал. 4 ЗЗД). 

Наличието на определена писмена форма се поставя като условие за противопостави-

мост например в хипотезата на чл. 292, ал. 2 ЗЗД. Наличието на форма на договора може да 

бъде изискване на процесуалния закон (чл. 164, ал. 1 ГПК) за доказване на договора. 

Вписването в регистъра на особените залози е необходима предпоставка за противопостави-

мостта на създадените права в съответствие с чл. 12, ал. 1 от Закона за особените залози – "Уч-

реденият при условията и по реда на този закон залог не може да се противопостави на 

трети лица, ако не е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на 

залогодателя."  

 Противопоставимостта на договора е близка, но следва да се отличава от противопоста-

вимостта на субективните права. Всички субективни права, независимо от техния вид, 

включват в съдържанието си и противопоставимостта им спрямо трети лица. Защото субек-

тивното право е правна връзка между правни субекти, тя е призната и гарантирана от закона 

възможност на едно лице да има определено поведение и да изисква определено поведение 

от други лица.  

                                                           
1
 Вж. Fontaine, M. – In: Fontaine, M., J. Ghéstin, Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons 

Franco-Belges, Librairie L.G.D.J., 1992, p. 60. 
2 Вж. Weill, A. La relativité des conventions en droit privé français. Paris, Dalloz, 1939, p. 174. 
3 Вж. Ghéstin, J. Op. cit., p. 11. 
4 Вж. Calastreng, S. Op. cit., p. 16. 
5 Вж. Calastreng, S. Op. cit., p. 21. 
6 Вж. Wéry, P. Op. cit., p. 864. 
7 Пак там, с. 864. 
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В зависимост от правата, които са предмет на договора, различаваме договори с предмет 

вещни права и договори с предмет облигационни права. Докато за договорите с предмет 

учредяване, прехвърляне, изменение и прекратяване на вещни права върху недвижими имо-

ти законодателят предвижда публичност чрез вписване в имотния регистър, договорите с 

предмет облигационни права поначало не подлежат на вписване в специален регистър. От-

тук произтича трудността за узнаването им от третите лица. 

 

2. Отговорност по чл. 21, ал. 2 ЗЗД 

Несъобразяването с правните последици, които е породил договорът, и извършването на 

действия, които нарушават нормалното му функциониране от трети лица, представлява 

противоправно поведение. Това противоправно поведение на третото лице се санкционира с 

отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД. По своята правна същност това е извъндоговорна, делик-

тна отговорност.  

За да възникне отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД трябва да е налице знание за същест-

вуването на договора у третото лице, за съществуването на задълженията на длъжника, съу-

частие в увреждането на кредитора, както и намерение за увреждане (вина)
1
. Тук от същест-

вена важност е дали можем да квалифицираме поведението на третото лице като недобро-

съвестно и дали от нарушаването на договора са причинени вреди. Ако отговорите на тези 

въпроси са положителни, то по силата на чл. 21, ал. 2 ЗЗД третото лице би следвало да носи 

отговорност за вредите от своето собствено противоправно поведение. Обосноваването на 

отговорността на третото лице е не в пораждането на задължение за него по силата на 

сключения между страните договор, а в незачитането на договора като социален факт и не-

добросъвестното вмешателство в него. 

 

3. Противопоставимост на договора от третите лица спрямо страните 

Става дума за случаите, когато третите лица противопоставят съществуването на един 

договор на страните по него или на други трети лица. Противопоставимостта на договора от 

третите лица спрямо страните по договора се изразява в черпене на права от трето лице от 

конкретен договор. 

Така както трето лице може да причини вреди на страна по договора, така и страните по 

договора могат да причинят вреда на трето лице с неизпълнението си. В този случай отново 

сме изправени пред деликтна отговорност
2
. 

Законодателят е въвел изключения от принципа на противопоставимостта в интерес на 

определени трети лица. Това са случаите на Павловия иск
3
, иска за разкриване на симула-

ция, при които договорът е непротивопоставим на предвидени в закона трети лица. 

 

Заключение 

В заключение можем да обобщим, че противопоставимостта на договора е общ принцип 

в българското облигационно право. Той се свързва с външното действие на договора спрямо 

третите лица, които не са страни по него.  

 

                                                           
1 Вж. Marchessaux, I. L’opposabilité du contrat aux tiers. – In: Fontaine, M., J. Ghéstin, Les effets du 

contrat à l’égard des tiers. Comparaisons Franco-Belges, Librairie L.G.D.J., 1992, p. 88.  
2 Вж. Marchessaux, I. Op. cit., p. 91. 
3 Вж. по въпроса дали в случая с Павловия иск става дума за непротивопоставимост на договора 

статията ми "Правно положение на кредиторите по Павловия иск според френската и българската 

цивилистична доктрина". – Юридически свят, кн. 1/2013 г., с. 45-69. 
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ЕДИННИЯТ ПАТЕНТЕН СЪД – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
ПРЕД ПАТЕНТНАТА ЗАЩИТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

доц. д-р Николай Марин,  
Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"  

Изграждането на правни средства за защита на обекти, включващи се в правото на инте-

лектуалната собственост, присъства като сред европейските държави още от Учредителния 

договор за Европейска икономическа общност от 1957 г. Неслучайно през 1962 г. е предста-

вен проект на споразумение на Европейска патентна система, който не може да отговори на 

потребностите от защита на правата на притежателите на патент извън държавите членки на 

Европейските общности. В резултат от известни компромиси на 5 октомври 1973 г. е подпи-

сана Конвенцията за издаване на европейски патент в Мюнхен, Германия. Постепенно се пра-

вят опити за въвеждането на общата правна защита на патента, като в периода 1975-1989 г. 

провеждат три конференции в Люксембург, които първо е представен проекта на Люксем-

бургската конвенция за издаване на патент на Общността от 1975 г., а впоследствие тя става 

част от Споразумението относно патентите на Общността от 1989 г. С оглед на задълбоче-

ното развитие на европейската интеграция и променените области на компетенции между 

ЕС и държавите членки регламентирането единната патентна защита става предмет на вто-

ричното законодателство като през 2000 г. Европейската комисия инициира приемането на 

Регламент от Съвета относно патент на Общността. Именно този законодателен акт поставя 

началото на дискусии, свързани с формиране на единна патента защита посредством и изг-

раждане на специализиран патентен съд в правната система на Европейския съюз. Предло-

жението на регламента е свързано с включването на Патентния съд, като специализирана 

юрисдикция към Съда на Европейския съюз и централизиране на съдебната система на ЕС. 

Някой автори отбелязват, че основната причина е била прекомерната централизация, която 

става причина за изключването и неизползването на националните източници и е непрак-

тична за ползвателите поради това, че е разположена далеч от техните седалища и далеч от 

мястото на извършване на нарушението. Освен това не са решени и проблемите с превода
1
. 

В крайна сметка не е постигнато политическо съгласие за създаване на единна патентна 

система за защита, дори и след като е налице конкретна разпоредба в чл. 118, пар. 1 от До-

говора за функционирането на Европейския съюз. Преодоляването на тази ситуация става 

възможно след заключението на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, 

който отбелязва, че са налице трудности пред създаването на патентна защита, обхващаща 

всички държави – членки на ЕС. В тази връзка група държави членки се обединяват около 

възможността за създаване на засилено сътрудничество именно в сферата на създаването на 

единна патентна защита и внасят в Съвета декларация с искане за одобрение на установява-

не на засилено сътрудничество в ЕС по създаването на единна патентна защита. Впоследст-

вие към броя на вносителите от 12 държави се присъединяват още 13 и така държавите 

членки, участващи в това сътрудничество нараства до 25 страни членки. През април 2011 г. 

Комисията разполага с проект за Регламент относно прилагането на засилено сътрудничес-

тво в областта на единната патентна защита. През февруари 2013 г. се подписва Споразуме-

ние за създаване на Единен патентен съд, в който участват всички държави членки с изклю-

                                                           
1 Tilman, Wilfred, Moving towards completing the European Patent System: an Overview of the draft 

Agreement on a Unified Patent Court, ERA Forum, 2012, p. 89. 
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чение на Испания и Полша, а Италия не участва в споразумението за единна патентна зак-

рила, но участва в патентния съд. България е единствената държава, която подписва Спора-

зумението на 5 март вместо на 19 февруари 2013 г.  

По същество въвеждането на единна патентна система, осигурявана от специализирана 

правна защита, е поредната област на европейската интеграция, която получава ново съ-

държание. В тази връзка разглеждането на различните аспекти на правна закрила на инте-

лектуалната собственост включва и големия потенциал, който се съдържа в държавите 

членки на ЕС, не само поради тяхното развитие, насочено върху икономика, базирана на 

знанието, но и въз основа на големия потенциал, който произтича от добре развития вътре-

шен пазар на ЕС. Безспорно е, че вътрешният пазар на ЕС е много динамичен и добре раз-

вит, но липсата на един от сериозните компоненти за единна патентна защита е сериозен 

недостатък, който следва да бъде преодолян. Междувпрочем данните в тази насока са крас-

норечиво доказателство за изоставането на най-голямата икономика, каквато е Европейския 

съюз именно в областта на защитата на патенти. През 2011 г. в САЩ са издадени 224 000 

патента, а в Китай - 172 000, а в Европа са били предоставени са само 62 000 европейски 

патента. Една от причините за такава разлика се явяват прекомерно високите такси, слож-

ността за прилагане на защита, произтичаща от патента върху цялата територия на единния 

вътрешен пазар на ЕС. В даден момент този, който иска да придобие общоевропейска защи-

та на правата на своето изобретение, е длъжен да придаде законна сила на европейския па-

тент във всичките 28 държави членки. Собственика на патента може да бъде въвлечен в 

многочислени съдебни дела в различни страни и по повод на един или друг спор
1
. 

Очакванията са точно това правно положение да се промени посредством Споразумени-

ето за единен патентен съд, като тези препятствия се премахнат, за да се отговори на усло-

вията, при които функционира единният пазар и както е известно това е при премахване на 

препятствията пред свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги. Спецификата 

на проблематиката със създаването на единна правна закрила с патент се съдържа и в обс-

тоятелството, че тя е едната от двете сфери, в които съгласно Договора от Лисабон е разре-

шено осъществяването на засилено сътрудничество, а както следва:  

• Първото засилено сътрудничество е разрешено по отношение на приложимия закон 

за развод и фактическа законна раздяла.  

• Второто е спрямо създаването на единна патентна защита или единна правна закрила 

с патент.  

Съгласно Споразумението за създаване на Единния патентен съд е налице значителна 

промяна по отношение на съществуващите първоначално модели за общ или единен патен-

тен съд. Неговата компетентност е да решава спорове, свързани с европейски патенти и 

тяхното единно действие.  

На следващо място интерес представлява неговата структура, която се състои от: 

• Първоинстанционен съд.  

• Апелативен съд.  

• Секретариат. 

Прави впечатление, че при Единния патентен съд, който е обявен за единен, е налице 

децентрализация, като за първи път седалището на съдебната юрисдикция на ЕС е изнесено 

извън Люксембург. Така става в Споразумението за създаването на Единния патентен съд се 

посочва, че Централното отделение се намира в Париж, а подразделенията са в Лондон и 

Мюнхен. Освен това се друго нововъведение, с което се установява разграничение по от-

ношение на съдиите. Така в Единния патентен съд има две категории съдии: 

                                                           
1
 Ежемесячные актуалии права ЕС, август 2013 г. информация налична в интернет на адрес: 

www.ma-law.lt 
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• Съдии с юридическа.  

• Съдии с техническа квалификация. 

Друг специфичен орган е Центърът за патентно посредничество и арбитраж, който е с 

две седалища в Любляна и Лисабон.  

Това са само част от примерите, които подкрепят тезата, че е налице нова архитектура 

на специализирано правосъдие на ЕС, която се характеризира с изразена децентрализация и 

допълнителни особености с цел да облекчи осигуряването на единна патентна защита, но 

при съблюдаване на върховенството на правото на ЕС от страна на Съда на ЕС. Друг изк-

лючително интересен въпрос е възможността Единния съд да се произнася по преюдициал-

ни запитвания, това е възможност, която на практика за първи път ще се реализира извън 

рамките на Съда на ЕС, което показва отново промяна в досегашното положение, при което 

макар и да има право след Договора от Лисабон Общия съд не се е произнасял по преюди-

циални въпроси, тъй като се предполага че при евентуално различно тълкуване на правото 

на Европейския съюз може да се наруши неговото единно и безпротиворечиво прилагане и 

държавите членки да бъдат разколебани по отношение на приложението на правото на ЕС в 

техните национални правни системи, когато има поставени преюдициални въпроси.  

В заключение създаването на Единен патентен съд в ЕС е поредното предизвикателст-

во пред правото на ЕС и в архитектурата на съдебната система на ЕС. Особено след Дого-

вора от Лисабон, който предвижда възможността за създаването на специализирани съди-

лища към Съда на Европейския съюз. Следователно създаването на специализирани съ-

дилища има вероятност да стане едно необходимо решение със сполучливи последици, 

предвид постоянно нарастващата натовареност и разширяващата се компетентност на 

Съда на ЕС. В тази връзка съвсем скоро през декември 2014 г. ще изтече и преходният 

срок по отношение на приложението на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз по 

отношение на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в което сътрудничест-

вото по гражданскоправни въпроси ще повлияе положително върху формирането на прак-

тика по различни аспекти, някой от които ще са относими и към единната патентна защи-

та на ЕС. В крайна сметка най-важният ефект от създаването на Единния патентен съд е 

подчертаването на връзката между правото и икономиката в най-общ смисъл. Няма съмне-

ние, че посредством дейността на Единния патентен съд и подобряване на правната закрила 

с патент ще се повиши конкурентоспособността в ЕС, която е изцяло и в съответствие със 

стратегическите приоритети на стратегията Европа 2020, а именно – изграждането на ико-

номика, основана на знанието и иновациите, наличието на ефективна правна защита може 

да се превърне в предпоставка за тяхното устойчиво развитие.  
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ОТГОВОРНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

доц. д-р Ирина Мулешкова,  
Юридически факултет на УНСС 

Уводни бележки 

Международните междуправителствени организации в съвременния им облик се появя-

ват в началото на ХХ век чрез създаването на Обществото на народите. След Втората све-

товна война техният брой нараства, като наред с универсалните международни организации 

възникнаха много регионални организации. Не се спори, че тяхната дейност играе много 

важна роля в съвременните международни отношения. Международните организации ак-

тивно участват и в процеса на формиране на нормите на международното право, неговата 

кодификация и неговото прогресивно развитие.  

Дълго време в научните среди се спори дали международните организации притежават 

самостоятелна международна правосубектност и ако притежават такава – каква е нейната 

същност. От продължаващата дискусия е видно, че съществуват още немалко нерешени 

въпроси.  

Първите международни междуправителствени организации не притежават международ-

на правосубектност. Проблемът за самостоятелна правосубектност се появява на последващ 

етап от развитието им. В теоретичните разработки се приема, че те не притежават суверени-

тет, носители на какъвто са държавите. Следователно тяхната правосубектност не произти-

ча от качеството суверенитет и те не могат да бъдат първични субекти на съвременното 

международно публично право. Те не могат да станат субекти само въз основа на основните 

признаци, присъщи на всички международни организации. Необходимо е изрично волеи-

зявление (expressis verbis) на държавите, които ги учредяват. Едно такова волеизявление 

следва да се съдържа в учредителния акт на всяка една организация, за да се породи нейната 

конкретна международна правосубектност. Първата международна организация, в чийто 

устав е закрепено такова волеизявление, е била Обществото на народите. Ако липсва такова 

закрепено изрично волеизявление на държавите учредители, създадената международна 

организация не притежава международна правосубектност, т.е. не може да бъде носител на 

самостоятелни международни права и задължения. Понастоящем много малко междуна-

родни организации не притежават международна правосубектност. Сега съществуват меж-

дународни организации, които се учредяват не само от държави, но и от други субекти на 

международното право, например с участието на друга организация. 

За първи път за специалната правосубектност на международна организация се произна-

ся Международният съд на ООН в приетото от него през 1949 г. Съвещателно мнение
1
 по 

въпроса за обезщетяване на вреди, понесени при изпълнение на служба в ООН. Съдът е по-

сочил, че признаването на международната правосубектност на ООН не означава, че нейни-

те права и задължения са същите, както правата и задълженията на държавите
2
. Според рус-

кия проф. Е. А. Шибаева и чешкия проф. М. Поточни правата на международна организа-

ция са производни от правата на държавите, от една страна, и са строго ограничени от фун-

                                                           
1 На английски език то се наименова "Advisory Opinion", а на руски език "Консультативное заклю-

чение". 
2 International Court of Justice. Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, 1949. Leyden, 

1950, p. 180. 
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кционалните нужди на организацията, от друга страна, те притежават свои специфични 

особености
1
. Авторите признават не само специфичния характер, но и производния харак-

тер на правосубектността на международните междуправителствени организации. По съ-

щество международната правосубектност на международните организации е ограничена в 

рамките на закрепените в техните устави волеизявления на държавите учредители. 

Щом на една международна организация ѝ е предоставена правосубектност, тя носи от-

говорност за своята дейност в очертаните от държавите граници. 

 

Същност на международноправната отговорност  

на международните междуправителствени организации 

Международните организации при наличието на съответни основания могат да бъдат 

субект на международноправна отговорност, т.е. да понесат юридически неблагоприятни 

последици за свое поведение. Учредителните актове на международните организации не 

съдържат разпоредби относно отговорността на конкретната международна организация. 

Наред с това някои международни договори предвиждат отговорност за международните 

организации, което доказва, че те са субекти на международното право, макар и с произво-

ден характер. Чрез международните договори държавите изразяват своето expressis verbis. 

Съгласно разпоредбата на чл. VІ, изр. трето от Договора за принципите на дейността на 

държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната 

и другите небесни тела (Договор за Космоса) от 1967 г.
2
 в случай на дейност в космическото 

пространство на международна организация, отговорност за изпълнението на Договора но-

сят: самата международна организация и държавите членки, които са страни по Договора. 

Международна организация, която извършва или организира изстрелване на космически 

обекти, носи солидарна отговорност с държавите членки за всяка вреда, причинена от кос-

мически обект – чл. ХХІІ от Конвенцията относно международната отговорност за вреди 

причинени от космически обекти от 1972 г.
3
 И в двата случая става въпрос за международ-

ноправна отговорност при упражняване на правомерна дейност, но която е източник на по-

вишена опасност.  

През 1965-1967 г. ООН сключва споразумения с Белгия, Гърция, Италия, Люксембург и 

Швейцария за обезщетяване на вреди, причинени на граждани на тези държави и на тяхното 

имущество в резултат на операциите на въоръжените сили на организацията в Конго. В този 

случай става въпрос за класическа международноправна отговорност за противоправно 

действие, извършено от официални представители на ООН
4
.  

Държавите и компетентните международните организации носят отговорност за мерки-

те, взети от тях в противоречие с разпоредбите на Конвенцията по морско право от 1982 г. 

по отношение на морските научни изследвания, провеждани от други държави, техните фи-

зически и юридически лица, или от компетентни международни организации, и обезпечават 

компенсации за щетите, причинени от прилагането на такива мерки (чл. 263, ал. 2 от Кон-

венцията). Експлицитно се визира международна отговорност не само на държави, но и на 

                                                           
1 Шибаева, Е. А., Поточный, М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных ор-

ганизаций. Москва, МГУ, 1988, с. 57. 
2 Текста на договора вж. в "Сборник по международно публично право", съставител Орлин Бори-

сов. С. Юрипрес, 2001, с. 505-510. 
3 Текста на договора вж. в сб. "Действующее международное право", том 1. Москва, Московского 

независимого института международного права, 1996 г., с. 738-744. В този смисъл е и разпоредбата на 

чл. 6 от Споразумението за спасяване на космонавти, връщане на космонавти и връщане на обекти, 

изстреляни в космическото пространство от 1968 г. 
4 По разграничаване на двата вида отговорност вж. Мулешкова И. М. Отговорността на държавите 

в международното публично право. – Прово без граници, бр. 3-4/2004, с. 56-68. 
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международни организации за извършени нарушения на действащи норми на общото меж-

дународно право
1
. 

През 2001 г. на Комисията по международно право при ООН на своята Петдесет и трета 

сесия приема Проект на разпоредби "Отговорност на държавите за международни правона-

рушения"
2
. В чл. 57 се посочва, че проекто-разпоредбите не засягат правото да се повдигне 

който и да е въпрос, свързан с отговорността според международното право на междуна-

родна организация или държава за поведението на международна организация. Така Коми-

сията през 2002 г. взема решение да продължи своята работа по кодификацията и прогре-

сивното развитие на института на международната отговорност като се концентрира върху 

два важни въпроса, които произтичат от чл. 57 от Проекта за отговорността на държавите. 

Те се уреждат в Проекта за отговорността на международните организации, приет на Шест-

десет и третата сесия на Комисията по международно право през 2011 г.
3
 

По голяма част от разпоредбите на втория Проект са посветени на първия въпрос, фор-

мулиран в горепосочения чл. 57, а именно на отговорността на международните организа-

ции за поведение, което се квалифицира като противоправно от гледна точка на междуна-

родното право. Само няколко проекто разпоредби в Част пета от Проекта се отнасят към 

втория проблем: отговорността на държава за дейността на международна организация. Те-

зи два въпроса са тясно свързани, защото на практика дейност на международна организа-

ция, която е международно противоправно деяние, в повечето случаи ще доведе до отго-

ворност както на самата международна организация, така и до отговорност на държава или 

държави членки, които са оказали въздействие да се осъществи такова международно пра-

вонарушение. Проектът при определени хипотези предвижда солидарна отговорност на 

международната организация и на държава/държави. В чл. 60 и чл. 61 от Проекта са уреде-

ни хипотези, в които няма солидарна отговорност, а отговорността се носи само от държа-

вата. Когато държавата принуждава международна организация да извърши някакво деяние, 

тя носи отговорност за това деяние, ако: това деяние при отсъствие на принуждение би се 

разглеждало като международно противоправно деяние на принуждаваната международна 

организация и принуждаващата държава е извършила принудата зная за обстоятелствата на 

деянието (чл. 60). Държавата член на международна организация носи самостоятелна отго-

ворност, ако използвайки обстоятелството, че организацията има определени компетенции 

по отношение на същността на едно международноправно задължение на тази държава, за-

обикаля това свое задължение и подбужда международната организация към деяние, което 

ако би било извършено от държавата, то би представлявало нарушаване международноп-

равно задължение от държавата член. 

В своите Общи коментарии към Проекта за отговорността на международните организа-

ции (параграфи 1-9)
4
 Комисията по международно право посочва, че този Проект следва 

същия подход, както и Проекта за отговорността на държавите за международни правона-

рушения. Комисията признава, че подготовката на проекто-разпоредбите е била затруднена 

поради факта, че липсва утвърдила се практика по отношение на международноправната 

отговорност на международните организации, тъй като тя е за сравнително малък настоящ 

период. Поради това се измества границата между кодификацията и прогресивното разви-

                                                           
1 Текста на конвенцията вж. в "Сборник по международно право", съставител Орлин Борисов. С., 

Юриспрес, 2001, с. 355-456. 
2 Документ A/CN.4/L.602/Rev. 1. 
3 Document A/CN.4/L.778. Original: English and French, submitted to the General Assembly as a part of 

the Commission’s report (A/66/10, para. 87). 
4 Document A/CN.4/L.778. Original: English and French, submitted to the General Assembly as a part of 

the Commission’s report (A/66/10, para. 87), General Commentary, рр. 2-4.  
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тие на института на отговорността в посока на прогресивно развитие. При сравняване на 

съответстващи по материя проекто-разпоредби на двата акта на Комисията се установява, 

че по отношение на държавите те са кодификация, а по отношение на международните ор-

ганизации те са преди всичко прогресивно развитие на института на международноправната 

отговорност (параграф 5 от Общите коментарии).  

Коментариите на Комисията на отделните разпоредби на Проекта за отговорността на 

държавите за международни правонарушения са по-обширни, тъй като отразяват по-

голямата налична практика в тази област, докато към разпоредбите на Проекта за отговор-

ността на международните организации те са предимно насочени към специфичните еле-

менти на отговорността на международните организации за тяхно поведение и към отго-

ворността на държави за поведение на международна организация. 

Според някои изследователи класическата международноправна отговорност
1
 и на меж-

дународната организация, както и на държавата, е винаги не само репарационна, но има и 

санкционен характер, защото основанието за нейното настъпване е извършване на между-

народно правонарушение от конкретна организация. При извършване на международно 

правонарушение от международна организация се пораждат вторични отношения, тъй като 

първичните отношения са свързани с поемане на международни задължения от организаци-

ята. Обективното основание за настъпване на международноправната отговорност на една 

междуправителствена организация е нарушаване на: а) общопризнати принципи и норми на 

общото международно право; б) норми, съдържащи се в учредителния акт (устав) на орга-

низацията; в) други правила на организацията, които проф. Е. А. Шибаева определя като 

вътрешно право на организацията
2
; г) международни споразумения/договори, сключени с 

други субекти на международното правом (например с държава, на чиято територия се на-

мира седалището на организацията, или с друга организация за сътрудничество); д) норми 

на националното право на държави
3
. 

Класическата международна отговорност на международните междуправителствени ор-

ганизации е юридическа отговорност и представлява настъпването за организацията да 

юридически неблагоприятни последици, предвидени в международното право. Основанията 

за международноправната отговорност на международна организация са обективни и субек-

тивни, както и при международноправната отговорност на държавите. Обективните основа-

ния са: а) извършване на международно противоправно действие (правонарушение); б) нас-

тъпване на вреда по отношение на друг субект на международното право; и в) причинно-

следствена връзка между действието или бездействието на международна организация, кое-

то се квалифицира от международното право като международно правонарушение и настъ-

пилите вреди. Субективното основание представлява следното: едно международно право-

нарушение да може да бъде приписано на международна организация, неин орган, агент на 

международна организация или държава член на същата. 

Накратко обрисуваните аспекти на разглежданата отговорност се уреждат в цитирания 

по-горе Проект "Отговорност на международните организации" на Комисията по междуна-

родно право на ООН. Обхвата на действие на проекто-разпоредбите е международната от-

говорност на международна организация за извършено международно правонарушение и на 

международната отговорност на държава за международно правонарушение, свързано с 

поведение на международна организация (чл. 1). Проектът се основава върху подхода за 

солидарна отговорност между една международна организация и нейна държава член, ако 

                                                           
1 Становище на автора по въпроса вж. в "Отговорността на държавите в международното публич-

но право". – Право без граници, бр. 3 – 4/2004, с. 56-68. 
2 Шибаева, Е. А., Поточный, М. Цит. соч., с. 93-97. 
3 Пак там, с. 73. 
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последната е допринесла със свои действия за извършването на международно правонару-

шение, което се приписва на международната организация. Солидарна отговорност се пред-

вижда и за международна организация, която чрез своето поведение подпомага извършва-

нето на международно противоправно действие от държава или група държави. Този под-

ход е правно обоснован, защото международна организация се учредява по изрична воля на 

суверенни държави, които ѝ възлагат определени компетенции в сферата на международни-

те отношения. Международната междуправителствена организация е постоянно действащ 

орган за сътрудничество на суверенни държави в международните отношения и следова-

телно, поведението ѝ като вторичен субект на международното право се формира чрез во-

лята на държавите членки.  

В чл. 2 от Проекта се съдържат легални дефиниции за: международна организация, пра-

вила на международната организация, орган на международна организация и агент на меж-

дународна организация. 

Според Проекта "международна организация" означава организация, учредена с между-

народен договор или друг акт, който се регулира от международното право, и притежаваща 

своя собствена международна правосубектност. Международните организации могат да 

включват в качеството на членове не само държави, но и други образувания. Тази дефиниция 

стъпва на този обективен факт, че международните организации се създават от държави и 

други субекти на международното право чрез международен договор или друг международен 

инструмент, който им придава качеството на производен субект на международното право. 

Второто легално определение е на "правилата на организация". Това означава, в част-

ност: учредителните актове, решенията, резолюциите и други актове на международна ор-

ганизация, приети в съответствие с първите посочени такива, както и установената практика 

на организация. Всички те са източници, регламентиращи правомерно поведение на една 

международна междуправителствена организация. В своите Общи коментарии (параграф 7 

и параграф 8) Комисията по международно право посочва, че е изхождала от виждането, че 

международните организации твърде много се отличават от държавите и че сред тях се наб-

людава голямо разнообразие. В противовес на общата компетенция на държавите (според 

автора, би следвало да се разбира обща международна правоспособност, еднаква за всички 

държави) организациите се учредяват за осъществяване на специфични функции ("принцип 

на специалност"). Различията сред международните междуправителствени организации се 

наблюдават във връзка с техните правомощия и функции, броя на членовете на организаци-

ите, отношенията между организацията и нейните членове, процедури за вземане на реше-

ния, структура, както и първичните правила, включително и задълженията, които произти-

чат от учредителните им актове. Специални правила се приемат за отношенията между 

международната организация и нейните членове. Разпоредбата на чл. 2 не се опитва да 

идентифицира напълно правилата на организация, но изрично разглежда въздействието, 

което биха имали върху международната отговорност на организацията спрямо нейните 

членове и на отговорността на членовете за поведението на международна организация.  

Тук могат да се направят и още два коментария. Първият е свързан с актовете, а именно: 

имаме международен договор – учредителен акт, както и актове на международна органи-

зация и нейни органи, които безспорно имат международен характер. Вторият е свързан с 

устойчивата практика на международна организация, която формално следва да съответства 

на актовете. Международно противаправно деяние би било налице, ако международна орга-

низация не спазва учредителния акт, вътрешното си право или нарушава утвърдената прак-

тика въз основа на тях. 

Третата дефиниция, свързана с "орган на международна организация" като лице или об-

разувание, посочва кой правомерно може да изразява официалната воля на конкретна орга-
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низация, съгласно нейния статут (учредителен акт), която да ангажира организацията, 

включително и нейната международноправна отговорност. 

Четвърто. "Агент на международна организация" означава длъжностно лице или друго 

лице, или образувание, извън органите на международна организация, на което организаци-

ята е възложила осъществяване или подпомагане осъществяването на една от своите функ-

ции, и чрез които по този начин организацията действа. 

В част втора, глава І, ІІ и ІІІ от Проекта "Отговорност на международните организации" 

(чл. 3 – чл. 13) се дефинират основанията за пораждане на международноправната отговор-

ност на международните междуправителствени организации като самостоятелни субекти на 

съвременното международно право. Чл. 3 гласи, че всяко международно противоправно 

действие на международна организация ангажира отговорността на тази организация. Като 

елементи на международното правонарушение са посочени: действие или бездействие в 

поведението на организация, които се квалифицират като нарушаване на международноп-

равните задължения на тази организация и се приписват
1
 на нея съгласно действащото меж-

дународно право (чл. 4). Квалификацията на деянието като международно правонарушение 

се определя съгласно международното публично право (чл. 5). 

Според коментара на Комисията към чл. 4 от Проекта едното условие поведението на 

организация да се квалифицира като международно правонарушение, е, че то да може да 

бъде приписвано от международното право на тази организация, а второто условие е пове-

дението да представлява нарушаване на международноправно задължение на същата тази 

организация.  

В глава ІІ от част втора "Приписване на поведение на международна организация" (чле-

нове 6 – 9) разглеждат приписване на поведение, а не на отговорност. В практиката често 

става фокусиране върху приписване на отговорност, а не на поведение
2
. И в цитираните по-

горе разпоредби, както и в Проекта за отговорността на държавите за международни право-

нарушения (чл.чл. 4–11) се разглеждат само позитивни критерии за приписване на едно по-

ведение и не се посочват хипотези, при които дадено поведение не може да се припише на 

международна организация. Например, поведение на въоръжени сили на държави или меж-

дународни организации не могат да се приписват на ООН, когато Съветът за сигурност въз-

лага на държави или международни организации да предприемат необходими мерки извън 

връзката за командване, която свързва тези въоръжени сили с ООН. 

Казуистично са изброени хипотези на поведение под формата на действия или бездейст-

вия на международна междуправителствена организация, които се приписват на междуна-

родна организация. На първо място се посочва поведението на органите или на агентите на 

международна организация при изпълнение на техните функции, независимо от тяхното 

положение в рамките на тази организации, като акт на организацията според международ-

ното право. Техните функции се определят от правилата на организацията (чл. 6, ал. 1 и ал. 

2 от Проекта). На практика това означава, че компетенциите на органите или агентите на 

международна организация се приписват като нейно поведение, ангажиращо нейната отго-

ворност, когато те извършват международно правонарушение в противоречие на предмет-

ната си компетенция, установена от учредителния акт на организацията, нейни решения, 

резолюции или други актове, приети в съответствие с изброените, или трайната на практика 

на организацията, формирана въз основа на устава и другите вътрешни правила. 

Поведението на органи на държава или на орган, или агент на международна организа-

ция, които са поставени на разположение на друга международна организация, се разглеж-

                                                           
1 На английски език това е "action is attributable to", а на руски език е "присвоение поведения".  
2 Комисията дава като пример Анекс ІХ от Конвенцията на ООН по морско право (Annex IX of the 

United Nations Convention on the Law of the Sea.). 
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дат от международното право като деяние на последната международна организация, ако 

тази организация осъществява ефективен контрол върху това поведение (чл. 7 от Проекта). 

При тази хипотеза отговорността не е солидарна с държавата, органа или агента на първата 

организация, а е самостоятелна на контролиращата международна организация. 

Хипотезата на чл. 8 от Проекта "превишаване на пълномощия или нарушаване на указа-

ния" се определя като деяние на международна междуправителствена организация според 

международното право, когато неин орган или агент действа в официално качество и в рам-

ките на общите функции на тази организация, дори даденото поведение да превишава пъл-

номощията на такъв орган или агент или нарушава изрични указания, дадени от организа-

цията. Пълномощията произтичат от устава на международната организация и от нейни 

решения или резолюции, които упълномощават даден орган или агент да поеме изпълнение 

на определени функции в рамките на предметната компетенция на международната органи-

зация. Според скромното становище на автора "указания" следва да се определят като "из-

рични предписания". Указанията (изричните предписания) се издават от компетентен орган 

на международната организация относно разрешаването на конкретна ситуация в рамките 

на предметната компетенция на организацията. 

Много интересна е хипотезата на чл. 9 от Проекта "поведение, което се признава и при-

ема от международна организация като нейно собствено". Поведение, което не може да се 

приписва на международна организация на основание разпоредбите на чл. чл. 6-8, се трети-

ра като поведение по силата на международното право на международната организация до-

толкова и в такъв обем, в който тази организация го признава и приема като свое собствено 

поведение. Член 9 се отнася за тези случаи, когато международна организация "признава и 

приема" като свое собствено поведение деяние, което не би било приписано на нея според 

предходните членове. В този случай приписването се основава на отношението на органи-

зацията към дадено поведение. Споменаването на обема на признаването и приемането от-

разява възможността те да се отнасят само да част от поведението. 

Глава ІІ от част втора от Проекта третира субективното основание "приписване" на от-

говорността на международна междуправителствена организация, като го поставя на първо 

място пред обективните основания. Това не е случайно, защото Комисията по международ-

но право отчита съществената роля на волята на организацията, която е пряко свързана с 

приписването на едно или друго поведение от международното право на една организация. 

Волята за осъществяване на едно или друго поведение на международна организация 

основно се формира под въздействие на държавите членове на международната организа-

ция в рамките на нейните органи.  

Следва да се изследва и друг проблем, който е свързан с волята и поведението на една 

международна организация. Кои други членове извън суверенните държави фиксира Про-

ектът. На първо място, би следвало да се разгледат нациите/народите, борещи се за самооп-

ределение и равноправие, тъй като те съгласно действащото международно публично право 

са носители на национален/народен суверенитет и тяхната международна правосубектност 

произтича именно от него. Те се разглеждат като държави в процес на формиране. На второ 

място, това са възможни държавоподобни образувания, чиято международна правосубект-

ност се определя с междудържавни договори, т.е. те са производни и са носители на специ-

ална правосубектност. И на трето място, като членове на международна организация могат 

да бъдат други международни организации. Те имат двойствен международноправен ста-

тус: самостоятелен субект, макар и със специална и ограничена международна правосубек-

тност, и член на друга международна организация. Те формират своя собствена воля, но и 

участват във формирането на волята на друг субект. Тази сложна взаимовръзка се отразява 

в разпоредбите на цитираните чл. 7 и чл. 9 от Проекта. 
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В част ІІ, глава ІІІ (чл.чл.10 – 12) се дефинира нарушаване на международноправно за-

дължение. До голяма степен разпоредбите на тази глава по своето съдържание и формули-

ровки съответстват на членове 12 – 15 от Проекта за отговорността на държавите за между-

народни правонарушения. Тези разпоредби отразяват общи принципи, които се прилагат 

към нарушаване на международни задължения от който и да било субект на международно-

то право, затова Комисията е възприела един и същ подход и в двата Проекта. 

Налице е нарушение от страна на международна организация, когато нейно деяние не 

съответства на поведение, което изисква конкретното международно задължение, независимо 

от неговия произход или характер. Това включва и нарушаване на международно задължение 

на организация спрямо нейните членове, произтичащо от нейните правила (чл. 10). Междуна-

родно задължение на организация може да е насочено към цялата международна общност, 

към една или няколко държави, независимо дали са членове на организацията, или към дру-

га международна организация, или към друг субект на международното право. Поведение 

на международна организация не представлява нарушение на международноправно задъл-

жение, ако то не е обвързвало организацията по време на извършване на деянието (чл. 11). 

Член 12 дефинира времето, в което се приема, че е извършено нарушението: а) при непро-

дължително деяние то се счита за нарушение в момента, когато е извършено, независимо 

дали последиците все още продължават; б) при деяния с продължителен характер се прие-

ма, че нарушението продължава през целия период на деянието; в) когато задължението 

изисква да се предотврати определено събитие, се приема, че нарушението е настъпило, 

когато се е случило събитие и продължава през целия период, в който продължава непре-

дотвратеното събитие. Член 13 от Проекта специално урежда и нарушение на международ-

но задължение от организация, когато то се състои от серия действия или бездействия, оп-

ределяни в своята съвкупност като противоправни, но е извършено действие или бездейст-

вие, което в съвкупност с други действия или бездействия е достатъчно да представлява 

противоправно деяние. При тази хипотеза нарушението продължава в течения на целия пе-

риод от първото действие или бездействие, до когато серията им продължава и те не съот-

ветстват на международноправното задължение. 

Друго обективно основание да настъпи международноправна отговорност за междуна-

родна организация е настъпването на вреда, причинена от международно противоправно 

деяние (извлича се от чл. 31). Вредата може да се изразява във материална или морална ще-

та, причинена от международното противоправно деяние на международна организация. От 

тази разпоредба също е видно, че се изисква щетата да е в причинно-следствена връзка с 

международното правонарушение на международна организация. Формите за възмездяване 

на настъпилите щети са уредени подробно в част ІІІ от Проекта и следва да бъдат самостоя-

телно изследвани, защото по същество те са формите на отговорността на организацията и 

представляват формите, в които се осъществяват юридически неблагоприятни последици за 

международна организация нарушила, която с приписвано към нея от международното пра-

во поведение е нарушила свое международноправно задължение. 
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ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОТ КОНКУРЕНТНОПРАВЕН 
ХАРАКТЕР В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

доц. д-р Иван Цветанов,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: ivan6ivanov@abv.bg 

Резюме: В доклада се изследват някои въпроси от конкурентноправен характер, визи-

рани в извършено разследване на европейските отрасли на електроенергия и природен газ и 

касаещи електроенергетиката. Тези въпроси се разглеждат в светлината на измененията 

и допълненията на Закона за енергетиката, направени през 2012 г.  
 

Ключови думи: електроенергетика, конкуренция, Трети енергиен пакет, вертикална 

интеграция, отделяне на собствеността, независим системен оператор 
 

 

Днес, през ХХI век, е безспорно обстоятелството, че енергията представлява основна 

жизнена сила на човечеството. Днес е трудно да си представим живота и ежедневието ни 

без енергия и в частност без наличието на електрическа енергия. Много повече трудности 

произтичат обаче от това, че ние имаме все по-нарастващи енергийни нужди в условията на 

все по-намаляващи и по-неефективно използвани енергийни ресурси и в условията на енер-

гоемка икономика. Всичко това, както и увеличеното потребление на енергия, от своя стра-

на създават редица предизвикателства пред климата на планетата. 

Това са накратко резюмираните основни причини, поради които в началото на 2007 г. 

Европейската комисия (ЕК) в свое съобщение, озаглавено "Енергийна политика за Европа",
1
 

визира трите основни стълба, трите водещи цели на енергийната политика на Европейския 

съюз (ЕС)
2
 – устойчивост, сигурност (на доставките)

3
 и конкурентоспособност.

4
 Тези цели 

са тясно свързани и взаимно се допълват, доколкото например конкурентните пазари дават 

позитивни сигнали за инвестиции, а инвестиционната активност в този сектор пък би довела 

до сигурност на доставките по икономически най-целесъобразен начин. В същото това време 

пазарните сили задължават операторите да използват икономически най-целесъобразните 

                                                           
1
 Виж Съобщение на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент – Енергийна политика 

за Европа COM (2007) 1, достъпно на <http://eur-lex.europa.eu> 
2
 За основните причини, водещи до необходимостта от създаване на обща политика на ЕС в областта на 

енергетиката, виж по-подробно Бонева, Св. Енергийната политика на ЕС – състояние и перспективи. – Ико-
номически алтернативи, бр. 2 от 2008 г., с. 61-65. 

3
 Сигурността на доставките на енергия се схваща от европейския законодател и като основен елемент 

от обществената сигурност въобще. Това е така поради особено голямото значение на сектора на преносни-

те системи на електроенергия за целия ЕС, поради която причина и с оглед избягване на каквито и да било 
заплахи за обществения ред и обществената сигурност в Съюза, в Директива 2009/72/ЕО се акцентира върху 

необходимостта от допълнителни защитни мерки за опазване сигурността на доставките на енергия за ЕС. 
4
 Тези цели на енергийната политика могат да бъдат изведени и от Договора за функционирането на Евро-

пейския съюз (ДФЕС), както и от Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020". 
По-подробно за енергийните цели и процесите в тази сфера виж Дюлгерова, Н. Енергийният пъзел на евразийска-

та сигурност. – Международни отношения, бр. 1 от 2012 г., с. 69-76, Евразийският енергиен покер, достъпна на 
<http://nina-dulgerova.org>, както и Овчарова, Ев. Стратегически цели и приоритети на енергийната политика на 
Европейския съюз. – Научни трудове на Института за държавата и правото, том VІІІ, под общата редакция на 

проф. д-р Цв. Каменова. С., 2013 г., с. 420-428. 
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производствени методи, което може да изиграе ролята на благоприятен фактор за устойчи-

вост, естествено при наличието на подходяща регулаторна рамка. Едновременно с това потре-

бителите биха могли да избират измежду различни доставчици и различни договорни схеми, 

като по този начин ще могат да намалят своите разходи за електроенергия.  

Постигането на така поставените цели предполага изграждането на отворени за конку-

ренция енергийни пазари, съвкупността от които да образува единния европейски енергиен 

пазар.
1
 Това е така доколкото само ефективно функциониращи енергийни пазари биха мог-

ли да гарантират сигурни доставки на конкурентни цени, които да осигурят растеж и усло-

вия за повишаване на благосъстоянието на потребителите в Европа.
2
 Именно поради тази 

основна причина през 2003 г. Вторият енергиен пакет постави началото на процеса на либе-

рализация на европейските енергийни пазари. 
 

Идентификация на конкурентноправните въпроси 

В периода 2005 – 2007 г. ЕК извърши разследване на европейските отрасли на електрое-

нергия и природен газ,
3
 целта на което беше да се открият онези области, в които конкурен-

цията все още не функционира добре. Основните проблеми в областта на електроенергети-

ката, както и мерките за тяхното преодоляване, които разследването на ЕК очертава, могат 

накратко да бъдат обобщени по следния начин: 

� на равнище продажба на едро пазарите на газ и електроенергия са с висока степен на 

концентрация, което позволява упражняване на пазарна мощ, като при електроенергетиката 

това става главно от производителите, които в повечето случаи са естествените монополисти 

отпреди либерализацията.
4
 Като възможни мерки за преодоляване на тези проблеми са набеля-

зани недопускане или предотвратяване на нарушаването на конкурентната структура на съот-

ветните пазари чрез използване на инструментите по Регламента за сливанията,
5
 програмите за 

прекратяване на енергийни доставки и дори използването на структурни мерки в случаите, кога-

то не са налице, не са достатъчни или биха били по-тежки съответните поведенчески мерки, 

адресирани към съответните предприятия от страна на регулаторните органи; 

� вертикално ограничаване на достъпа до пазарите – според ЕК въпреки разпоред-

бите, посветени на отделяне на мрежите от доставките, често пъти навлизащи на пазара 

предприятия не разполагат с ефективен достъп до мрежите (електропреносни и/или елект-

роразпределителни), които по правило се притежават или контролират от историческите 

оператори. Като вероятна причина за това се изтъква предположението, че операторите на 

съответната мрежа/инфраструктура се отнасят благосклонно към свързаните с тях предпри-

ятия, в сравнение с дискриминацията, която осъществяват по отношение на други такива. 

                                                           
1
 За основополагащата идея за единния пазар, както и за развитието на икономическите интеграционни проце-

си в ЕС виж по-подробно Белова, Г. Европейска интеграция. С., 2008 г., с. 7-67, както и Савов, Е., Марин, Н. Пра-

во на Европейския съюз с отчитане на Договора от Лисабон. С., 2009 г., с. 190-229. 
2
 За някои актуални въпроси, свързани със защитата на потребителите в контекста на правата на човека виж 

Белова, Г. Актуални тенденции в защитата на правата на човека. С., 2013 г., с. 16-45. 
3
 Communication from the Commission – Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) № 1/2003 into the 

European gas and electricity sectors (Final Report), COM (2006) 851, както и Commission staff working document 

accompanying the Communication from the Commission – Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) № 1/2003 
into the European gas and electricity sectors (Final Report), SEC (2006) 1724. 

4
 Енергийният отрасъл традиционно е отнасян към т.нар. "естествени монополи" в икономиката. За същност-

та и регулирането на "естествените монополи" виж по-подробно Waterson, M., Regulation of the Firm and 

Natural Monopoly (Cambridge (Mass.), Blackwell), 1988, Baumol, W., Bailey, E. and Willig, R. D. Weak Invisible 
Hand Theorems on the Sustainability of Multiproduct Natural Monopoly, 1977, American Economic Review, v. 67, 

n. 3, p. 350-365, както и Posner, R. A. Natural Monopoly and Its Regulation, 1969, Stanford Law Review, v. 21, n. 
3, pp. 548-643. 

5
 Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентраци-

ите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО), [2004], OJ, L 24/1. 
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Тоест налице е един траен, системен конфликт на интереси, който е присъщ за вертикалната 

интеграция на дейностите в електроенергетиката,
1
 резултатът от който конфликт обикнове-

но са дискриминация и липса на инвестиции в инфраструктурата. Като форма на вертикал-

но ограничаване на достъпа до пазара се посочва и интеграцията на производство/внос и 

интереси към доставките в рамките на едно и също (стопанско) обединение. Като най-

ефективно и икономически обосновано средство за преодоляване на вертикалното ограни-

чаване на достъпа с цел осигуряване на избор за енергийните потребители и за насърчаване 

на инвестициите, ЕК визира пълното отделяне на собствеността (Ownership Unbundling 

(OU) върху мрежите от конкурентните дейности в отрасъла (производство и доставка); 

� затруднена интеграция на единния европейски енергиен пазар, дължаща се на 

недостатъчен или въобще липсващ трансграничен капацитет, както и на различните видове 

пазари. Като възможна мярка за предотвратяване на ограниченията на достъпа до този пазар 

се посочва анализ на ефекта на дългосрочните договори от периода преди либерализацията 

и тяхната съвместимост с правилата за конкуренция, а като такава за предотвратяване разп-

ределението на пазара се посочва борбата с тайните картелни споразумения; 

� липса или недостатъчна информационна прозрачност, като общопризната мярка 

за преодоляване на тази слабост се посочва, че достъпът до пазарна информация трябва да 

бъде подобрен чрез въвеждане на изискване за редовно и своевременно публикуване на ця-

лата актуална информация за пазара; 

� необходимост от по-ефективно и по-прозрачно ценообразуване, доколкото при 

разследването е констатирано, че в някои държави членки регулираните тарифи са довели 

до обратен ефект за развитието на конкурентните пазари (тъй като те са твърде ниски спря-

мо пазарните цени и обхващат голяма част от пазара), то за преодоляване на тази слабост се 

препоръчва да се направи оценка на влиянието на останалите регулирани тарифи за достав-

ка върху развитието на конкуренцията и да се отстранят недостатъците. За пазарният сег-

мент, обхващащ домакинствата, пък се препоръчва да се намери подходящият баланс меж-

ду конкуренцията и универсалните задължения на обществените услуги. 
 

 Постановките на Закона за енергетиката (ЗЕ) 

Въпреки известно забавяне и независимо от препоръките за по-радикални решения по някои 

ключови въпроси
2
 през юли 2012 г. българският законодател прие Закон за изменение и допъл-

                                                           
1
 Във връзка с обособяване на пазарите в електроенергетиката трябва да се има предвид, че електричес-

ката енергия представлява енергиен продукт, който се получава чрез преработка на съдържащи се в приро-

дата енергоносители. Същевременно тя може да се определи и като особен вид енергиен продукт (поради 
присъщата ѝ възможност да се преобразува в различни енергийни състояния), който намира широко прило-

жение в почти всички сфери на икономиката. 
Процесът от производството до доставката на този продукт до крайния потребител е вертикално струк-

туриран и той обхваща следните дейности: 

- производство – производството се осъществява в електроцентрали чрез използване и преработка на 
различни първични енергоносители (въглища, нефт, природен газ, вятър, слънчева енергия и др.); 

- пренос – преносът представлява транспортирането на електрическа енергия през електропреносна 
мрежа; 

- разпределение – представлява транспортирането на електрическата енергия през разпределителни 
мрежи, принадлежащи на или експлоатирани от разпределителни предприятия; 

- доставка – доставката включва процесите на търговия и доставка на енергията като продукт до крайни 
клиенти. 

Всеки един от тези процеси на практика формира самостоятелен продуктов пазар в рамките на общия 
пазар на електрическа енергия.  

2
 Виж Commission staff working document: Energy Markets in the European Union in 2011, SWD (2012) 368, 

рр. 73-78. 
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нение на Закона за енергетиката,
1
 с който в националното законодателство на България се тран-

спонираха изискванията на някои актове на ЕС от т.нар. Трети енергиен пакет.
2
 Основните мо-

менти, свързани с очертаните по-горе от ЕК въпроси от конкурентноправен характер в областта 

на електроенергетиката, могат да бъдат резюмирани, както следва: 

� във връзка с високата степен на концентрация на пазарите и вертикалното огра-

ничаване на достъпа до тях, ЗЕ съдържа следните разпоредби: 

1) В глава 8а, раздел ІІ от ЗЕ се съдържат изискванията по отношение на независим 

преносен оператор (НПО) (Independent Transmission Operator (ITO) основните, от които 

могат да бъдат обобщети по следния начин: 

1.1) НПО на преносна мрежа, което е част от вертикално интегрирано предприятие 

(ВИП)
3
, трябва да бъде акционерно дружество с двустепенна система на управление. Упра-

вителният съвет (УС) на дружеството приема оперативните решения, свързани с текущите 

дейности на НПО, управлението на мрежата и дейностите, необходими за изготвянето на 

10-годишния план за развитие на мрежата. Членовете на УС са професионално, стопански и 

финансово независими от ВИП. Секторният регулатор в енергийния сектор – Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
4
 – може да възразява срещу избор или 

предсрочно освобождаване на член на УС.  

Надзорният съвет (НС) има правото да приема решенията, които могат съществено да 

повлияят върху стойността на активите на НПО, включително решенията, свързани с одоб-

рението на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на пре-

носна мрежа и обвързващи общото събрание на оператора решения относно размера на ди-

видентите, които се разпределят между акционерите. Членовете му се избират от общото 

събрание на акционерите на дружеството и за избора се уведомява ДКЕВР. Част от члено-

вете на НС също са професионално, стопански и финансово независими от ВИП; 

1.2) НПО разполага с всички човешки (не може да наема и предоставя персонал от и за 

други части на ВИП), технически, физически и финансови ресурси, необходими за изпъл-

нение на задълженията за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия и е 

собственик на активите, необходими за дейността по пренос на електрическа енергия, 

включително на преносната мрежа. НПО има собствена идентичност, отделно седалище, 

персонал и ползва самостоятелно необходимото му оборудване и правни, счетоводни и ин-

формационни услуги. 

                                                           
1
 Обнародван в ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г. 
2 Третият енергиен пакет включва Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Ди-

ректива 2003/54/ЕО, [2009], OJ, L 211/55; Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 

2003/55/ЕО, [2009], OJ, L 211/94; Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 

юли 2009 година за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия [2009], OJ, L 

211/1; Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно 

условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1228/2003, [2009], OJ, L 211/15 и Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1775/2005, [2009], OJ, L 211/36. 
3 "Вертикално интегрирано предприятие" в електроенергетиката е електроенергийно предприятие 

или група електроенергийни предприятия, за които едно и също лице или лица са оправомощени, 

пряко или непряко, да упражняват контрол и в което предприятието или групата предприятия изпъл-

няват най-малко една от дейностите по пренос или разпределение и най-малко една от дейностите по 

производство или доставка на електроенергия – виж § 1, т. 3а, буква "а" от ДР на ЗЕ. 
4 Съгласно разпоредбите на ЗЕ ДКЕВР осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и 

във водоснабдяването и канализацията. 
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1.3) НПО може да предоставя услуги на ВИП само, при условие че предоставянето на 

тези услуги: 

- не води до дискриминация между различните ползватели на мрежата; 

- е достъпно за всички ползватели на мрежата при едни и същи условия и ред; 

- не ограничава, не нарушава и не възпрепятства конкуренцията в производството или 

доставките. НПО е длъжен да не разкрива никаква информация, която е търговска тайна на 

останалите части от интегрираното предприятие освен ако това е необходимо за сключване-

то на търговска сделка; 

1.4) НПО ползва самостоятелни (в сравнение с която и да е друга част от ВИП, изпълня-

ващо дейности по производство или доставка на електроенергия) системи или оборудване 

за информационни технологии, помещения и системи за сигурност по отношение на достъ-

па до тях, както и различни консултанти или външни изпълнители за системи или оборуд-

ване за информационни технологии и системи за сигурност по отношение на достъпа; 

1.5) на НПО се извършва независим одит от одитор, различен от този на ВИП и на дру-

жествата в него; 

1.6) дъщерни предприятия на ВИП, изпълняващи функциите по производство или дос-

тавка, нямат пряко или непряко участие в капитала на НПО, както и операторът няма пряко 

или непряко участие в капитала в никое дъщерно предприятие на ВИП, изпълняващо функ-

циите по производство или доставка, нито получава дивиденти или други финансови облаги 

от това дъщерно предприятие; 

1.7) цялостната управленска структура и устав на НПО гарантират неговата ефективна 

независимост. ВИП не определя пряко или непряко конкурентното поведение на оператора 

по отношение на текущите му дейности и управлението на мрежата или по отношение на 

дейностите, необходими за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата; 

1.8) всички търговски и финансови отношения между ВИП и НПО, включително заеми, 

предоставяни от оператора на ВИП, се осъществяват при пазарни условия. Операторът съх-

ранява подробна документация за тези търговски и финансови отношения и при поискване 

предоставя достъп до нея на ДКЕВР. 

2) В глава 8а, раздел ІІІ от ЗЕ се съдържат основните изисквания към независим систе-

мен оператор (НСО) (Independent System Operator (ISO). Резюмирани накратко, те могат 

да бъдат обобщени, както следва: 

2.1) при условие че НПО системно нарушава задълженията си, свързани с изискванията за 

независимост или при извършвано от него системно дискриминационно поведение в полза на 

ВИП, всички или определени задачи на НПО се възлагат на НСО по искане на ДКЕВР. За НСО 

се определя лице, предложено от собственика на преносна мрежа и одобрено от ДКЕВР; 

2.2) в ЗЕ са предвидени редица изисквания за независимост на НСО, редица задължения 

на собственика на преносната мрежа във връзка с тази независимост, както и изисквания, 

които да гарантират, че кандидатът за оператор е доказал способността си да изпълнява за-

дълженията, предвидени в Регламент (ЕО) № 714/2009 или Регламент (ЕО) № 715/2009, 

включително сътрудничеството между оператори на преносни мрежи на европейско и реги-

онално равнище; 

2.3) НСО се сертифицира при условията и по реда, предвидени за сертифициране на 

НПО. Решението за определяне на НСО подлежи на одобряване от ЕК и се публикува в 

"Официален вестник" на ЕС; 

2.4) в случаите, когато бъде определен НСО, собственикът на преносната мрежа е длъжен: 

- да му съдейства при изпълнение на функциите му, вкл. включително като му предоста-

вя цялата необходима за това информация; 
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- да финансира инвестициите, които НСО е решил да направи и които са одобрени от 

ДКЕВР, респ. да даде съгласието си тези инвестиции да бъдат финансирани от която и да е 

заинтересована страна, включително от НСО; 

- да осигурява покритието на отговорността, свързана с активите на мрежата, с изключе-

ние на тази, свързана с дейността на НСО. 

Изпълнението на тези задължения се контролира от Комисията за защита на конкурен-

цията (КЗК)
1
 в сътрудничество с ДКЕВР; 

2.5) НСО отговаря за осигуряването и управлението на достъпа на трети страни, вклю-

чително за събирането на всички вземания, свързани с преноса, както и за експлоатацията, 

поддръжката и развитието на мрежата и за осигуряването на дългосрочната ѝ способност да 

отговаря на разумното търсене чрез инвестиционно планиране. 

� Във връзка със затруднената и недостатъчна интеграция на единния европейски 

енергиен пазар чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗЕ предвижда като задължение на националния опера-

тор на електропреносната мрежа
2
 осъществяване на съвместната работа на електроенергий-

ната система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с междуна-

родните договори, а т. 4 от същата разпоредба предвижда задължение за осигуряване на 

равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за 

качество и предоставяне на ползвателите на мрежата на информацията, която им е необхо-

дима за ефикасен достъп до мрежата. По подобен начин в чл. 113 от ЗЕ са предвидени за-

дължения за операторите на електроразпределителни мрежи да осигуряват равнопоставен 

достъп за пренос на електрическа енергия (при спазване на изискванията за качество), както 

и равнопоставеност на производителите и на клиентите, свързани към мрежата. чл. 114 от 

закона пък предвижда, че операторите на електропреносната и електроразпределителните 

мрежи са длъжни да пазят поверителността на информацията, която е търговска тайна и е 

получена при или по повод изпълнението на техните задължения, както и че са длъжни да 

предоставят информация относно тяхната дейност при условията на равнопоставеност. чл. 

119 от ЗЕ предвижда възможност производители да снабдяват с електрическа енергия свои 

клонове, предприятия и обекти, разположени на територията на страната по изградени за 

тяхна сметка директни електропроводи. 

� Във връзка с липсата или недостатъчната информационна прозрачност, както и 

във връзка с необходимостта от по-прозрачно ценообразуване законът съдържа следни-

те изисквания: 

1) в чл. 38б от ЗЕ, както и в чл. 123, ал. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3) са предвидени задължения за енергийните предприятия да пре-

доставят във фактурите или заедно с тях в информационни материали и на интернет стра-

ниците си необходимата и изискваща се съобразно Директивата информация. Алинея 4 на 

чл. 123 от Наредба № 3 предвижда аналогично задължени за лицензиантите, предоставящи 

услуги от обществен интерес; 

                                                           
1 Комисията за защита на конкуренцията е националният орган по конкуренция (НОК) на Репуб-

лика България, който е отговорен за прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията на тери-

торията на Република България. 
2 Национален оператор на електроенергийната система на Република България е "Електроенергиен 

системен оператор" ЕАД. Тази компания осъществява единното оперативно планиране, координиране 

и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електро-

енергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, под-

дръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни 

мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Тя осъществява и транзит на 

електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия в страната. 
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2) чл. 38г от ЗЕ, както и чл. 123, ал. 1 от Наредба № 3, предвиждат задължение за създа-

ване на центрове за работа с потребителите на енергийни услуги, където да им бъде предос-

тавяна и горепосочената информация; 

3) чл. 37 от ЗЕ предвижда, че енергийните предприятия водят отделна счетоводна отчет-

ност за всяка дейност, подлежаща на лицензиране по закона; лицензионните дейности и 

други дейности, както и за дейностите при регулирани и свободно договорени цени. Предп-

риятията, които подлежат на независим финансов одит, представят на ДКЕВР одиторски 

доклад за спазването на правилата за водене на отделната счетоводна отчетност; 

4) съгласно чл. 38 от ЗЕ всички енергийни предприятия са длъжни ежегодно да предос-

тавят на ДКЕВР годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях; го-

дишните одиторски доклади; отчетна информация по видове дейности и информация за 

активите и разходите по видове клиенти за целите на ценообразуването. Те са длъжни при 

поискване от ДКЕВР, от КЗК и от ЕК да предоставят документация, счетоводна, технико-

икономическа и друга информация, включително за сключени договори. 

� Във връзка със задълженията и правомощията на националния регулаторен ор-

ган в областта на електроенергетиката, ЗЕ съдържа следните предписания: 

1) раздел IV от глава III урежда различните правомощия на ДКЕВР във връзка с ценовото 

регулиране при сключване на изброените в закона сделки. Като част от принципите, по които 

регулаторът следва да се ръководи при ценовото регулиране, в чл. 31 от ЗЕ са посочени: 

- принципа за определяне на цените като недискриминационни, основани на обективни 

критерии и определени по прозрачен начин; 

- принципа цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на 

капитала; 

- принципа за недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: 1) между отделните 

групи клиенти; 2) между отделните дейности, подлежащи на лицензиране по ЗЕ и/или меж-

ду дейностите, подлежащи на лицензиране по ЗЕ и други дейности, в случаите на ВИП;  

2) чл. 19, ал. 3 предвижда като задължение на ДКЕВР да публикува веднъж годишно препо-

ръки относно съответствието на цените за продажба от обществен доставчик, крайни снаб-

дители и доставчици от последна инстанция със задълженията за услуги от обществен ин-

терес, включително за защита на потребителите на енергийни услуги и за опазване на окол-

ната среда, и изпраща препоръките на КЗК при необходимост; 3) чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗЕ 

предвижда като задължение на ДКЕВР да наблюдава прилагането на всички мерки, приети 

за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на 

ползвателите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и за възможния им 

ефект върху вътрешната и международната конкуренция и информира ЕК за тези мерки и за 

всички техни промени; 4) чл. 21, ал. 1, т. 26 от ЗЕ предвижда като задължение на ДКЕВР да 

публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за не-

допускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за 

тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество 

между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до ЕК; 5) чл. 21, ал. 1, т. 35 предвижда като за-

дължение на ДКЕВР да наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и кон-

куренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните паза-

ри на други държави – членки на ЕС; 6) чл. 21, ал. 6 предвижда, че при осъществяване на 

дейността си ДКЕВР си сътрудничи с КЗК и с Комисията за защита на потребителите 

(КЗП), като при необходимост може да ги сезира с оглед образуване на производство по 

реда на ЗЗК, съответно по реда на Закона за защита на потребителите (ЗЗП); 7) чл. 23 пред-

вижда, че при изпълнение на регулаторните си правомощия ДКЕВР се ръководи от следните 

по-важни общи принципи, а именно: 
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- насърчаване в тясно сътрудничество с АСРЕ, с регулаторните органи на другите държави – 

членки на ЕС, и с ЕК за развиването на конкурентен, сигурен и устойчив от екологична гледна 

точка вътрешен пазар на електроенергия и природен газ в рамките на ЕС, както и на действи-

телното отваряне на пазара за всички клиенти и доставчици в ЕС, и осигуряване на подходящи 

условия за ефективната и надеждна експлоатация на електрическите и газовите мрежи, като се 

вземат предвид дългосрочните цели; 

- развиване на конкурентни и добре функциониращи регионални пазари в рамките на ЕС; 

- предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енер-

гийния пазар; 

- създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката, къде-

то има условия за това. 

8) Чл. 30, ал. 2 от ЗЕ предвижда, че цените на енергията, природния газ и услугите, предос-

тавени от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от ДКЕВР при установяване от 

нея наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените 

при пазарни условия за съответната дейност в енергетиката. 

9) Чл. 71 от ЗЕ предвижда, че енергийните предприятия за пренос на електрическа и топлин-

на енергия и природен газ или за разпределение на електрическа енергия и природен газ, които 

осигуряват услуга от обществен интерес и които имат господстващо положение на пазара по 

смисъла на ЗЗК, се подчиняват на неговите разпоредби, доколкото те не възпрепятстват факти-

чески или юридически изпълнението на задълженията, които са им възложени. 

10) Чл. 206, ал. 2 от ЗЕ предвижда имуществена санкция в размер до 10 на сто от годишния 

оборот на оператора, съответно – от годишния оборот на ВИП за оператор на електропреносна 

мрежа, оператор на газопреносна мрежа, комбиниран оператор, който има функциите на опера-

тор на преносна мрежа, или ВИП, който/което наруши разпоредби на ЗЕ, на подзаконови актове 

по прилагането му, на общи или индивидуални административни актове на ДКЕВР, на правно-

обвързващи решения на АСРЕ или на условията на издадената му лицензия. 

Направената по-горе систематизация на основните конкурентноправни проблеми в елек-

троенергетиката, разгледани в светлината на предлаганите от ЗЕ разрешения, дава основа-

ние в заключение да се формулира извода, че актуалното състояние на законодателството, 

посветено на електроенергетиката в Република България съответства на общата европейска 

конкурентноправна и институционална рамка, поставяща като основен приоритет в този 

сектор завършване на изграждането и последващо развитие на европейските енергийни па-

зари. Същевременно страната ни отчита и значителния стратегически геополитически и 

географски потенциал, който притежава, и който допринася за настоящата ѝ позиция в из-

носа и транзита на енергия, както и за включването ѝ в различни регионални енергийни 

проекти. Всичко това ясно показва необходимостта от правилно разбиране на взаимодейст-

вието между европейските ценности и предизвикателствата на настоящия ден, което от своя 

страна представлява една от гаранциите за ефективност при формулиране и отстояване на 

националните ни приоритети. 
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ОТНОСНО НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОГРАНИЧЕНАТА 
ОТГОВОРНОСТ НА КАПИТАЛОВИТЕ ДРУЖЕСТВА 

доц. д-р Вълчин Даскалов,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: wdaskalov@yahoo.de 

Резюме: Работата разглежда проблемите, свързани с ограничената отговорност на 

съдружниците в капиталови дружества за задължения на дружествата. Изследва се съ-

отношението между функцията на ограничената отговорност като важен инвестицио-

нен стимул и гаранционната функция на капитала по отношение на интересите на дру-

жествените кредитори. Отбелязани са случаите, в които действащото законодателство 

предвижда отговорност на съдружниците към дружеството (вътрешна отговорност) и 

пряка отговорност към кредитори на дружеството (външна отговорност). В сравнител-

ноправен план се предлага обзор на по-честото законодателно отклонение от принципа на 

ограничената отговорност в страни от различни правни системи чрез въвеждане на 

т.нар. "проникваща отговорност". Отбелязани са двата класически фактически състава 

на проникващата отговорност: злоупотреба с принципа на ограничената отговорност и 

отговорност на концерна майка за задължения на дъщерните дружества. В заключение се 

направени принципни предложения de lege ferenda за въвеждане на проникващата отго-

ворност и в българското дружествено право. 

 

Ключови думи: Търговски закон; ограничена отговорност; дружество с ограничена 

отговорност; акционерно дружество; проникваща отговорност; концерн; корпоративно 

предприятие; публично дружество; закрила на капитала; Закон за публично предлагане на 

ценни книжа 

 

Summary: This work examines the problems, related to the limited liability of the shareholders 

in capital companies for the obligations of the companies. It examines the ratio between the 

function of the limited liability as an important incentive for making investments and the guarantee 

function of the capital towards the creditors of the company. It marks the cases in which the 

legislature provides liability of the shareholders towards the company (internal liability) as well 

as the cases of direct liability towards the creditors of the company (external liability). In a 

comparative law plan the study provides a survey of the more common legislative divergence from 

the principle of the limited liability in countries from different legal systems by the introduction of 

the so called "piercing of the corporate veil". The work marks the two classical factual 

compositions of the "piercing of the corporate veil": abuse with the principle of the limited 

liability and the liability of the mother-concern for the obligation of the daughter companies. In 

the conclusion there are some principle suggestions de lege ferenda for the introduction of the 

"piercing of the corporate veil" in Bulgarian company law.  

 

Key words: Commercial act; limited liability; limited liability company; joint-stock company; 

piercing of the corporate veil; concern; corporate enterprise; public company; protection of the 

capital; Public offering of securities Act 
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І. Въведение 

Институтът на ограничената отговорност
1
 на съдружниците/акционерите за задължения-

та на дружеството се подчертава в нашата правна теория като един от основните отличи-

телни белези на капиталовите дружества
2
. Разграничението на отговорността на дружество-

то от отговорността на съдружниците се е наложило като един от най-важните принципи в 

дружественото право
3
. През изминалите години от възраждането на търговските дружества 

с Търговския закон
4
 от 1991 г. нормите, регламентиращи този принцип не претърпяха осо-

бено развитие. Ограничената отговорност изпълни успешно своята мисия и стимулира уч-

редяването на множество капиталови дружества, които с течение на времето логично се 

превърнаха в доминиращата дружествена форма в българския стопански живот. Възмож-

ността за учредяване на еднолични капиталови дружества даде добри възможности на по-

тенциални чужди инвеститори да създадат в страната свои дъщерни дружества. Наред с 

тази определено положителна тенденция на развитие на грюндерството
5
, в страната все по-

често се появяват и някои негативни явления, които намират своята правна мотивация 

именно в тази, същата, ограничена отговорност. В много случаи категоричното разгранича-

ване на отговорността на дружеството от отговорността на съдружниците в него позволява 

този принцип недобросъвестно да се използва за накърняване на интересите на дружестве-

ните кредитори, а не в редки случаи и като правна конструкция, основаваща измамни прак-

тики. Същите тенденции се наблюдават от години и в други страни, където институтът на 

ограничената отговорност също има основополагаща роля в дружественото право. Там за-

конодателите и съдилищата от години полагат усилия за поставяне на справедливи граници 

на ограничената отговорност с цел по-добри гаранции за стабилността на търговския обо-

рот. У нас подобни мерки засега не се предприемат, дори напротив. С намаляването на за-

дължителния минимален капитал на дружеството с ограничена отговорност (ООД) от 5000 

на 2 лева се даде още по-добра възможност за развитието на тенденцията за превръщане на 

ограничената отговорност в пълна безотговорност. Като се има предвид обстоятелството, че 

ООД е най-разпространената дружествена форма у нас, е съвсем логично тази законодател-

на промяна да предизвиква само тревога. 

Цел на настоящата работа да направи кратък общ анализ на проблема като предложи не-

изчерпателен обзор на редките случаи, в които съдружниците носят някаква имуществена 

отговорност, произтичаща от участието им в капиталово дружество и на тази основа бъде 

                                                           
1 В науката понятието "ограничена отговорност" се критикува (вж. Герджиков, О. Коментар на 

търговския закон. Книга втора. С., 1994, с. 348). Отговорността не е ограничена нито за дружеството, 

нито за съдружниците/акционерите. Дружеството отговаря за своите задължения неограничено със 

своето имущество, а съдружниците изобщо не отговарят за неговите задължения. Те са застрашени 

само да загубят своите дялови вноски. Тази разпоредба не води да ограничаване на отговорността, а 

съдържа правило за разпределение на риска. Авторът напълно споделя цитираните по-горе критични 

съображения относно неправилността на термина "ограничена отговорност", но поради легалния му 

характер и широкото му разпространение както в теорията, така и в практиката, ще го използва в съ-

щия смисъл в настоящата работата. 
2 Вж. Ланджев, Б. Търговското предприятие. С., 2003, с. 277-278. 
3 Така Ланджев, Б. Относно принципа на ограничената отговорност в търговското право и засиле-

ната защита на кредиторите. – В: Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното пра-

во. – Юбилеен сборник Чудомир Големинов. С., 2010, с. 210. Той подчертава, че този принцип е про-

явна форма на обществената справедливост и че в тази връзка интересите на кредиторите не биха 

могли да имат приоритет. 
4 Нататък ТЗ, обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., посл. изм., ДВ, бр. 20/2013. 
5 Първичното учредяване на нови стопански субекти. 
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обоснована необходимостта от нормативна уредба на макар и ограничен кръг случаи, в кои-

то съдружниците да отговарят лично за задължения на дружеството. Т.нар. "проникваща 

отговорност" е позната на всички правни системи. В някои страни (напр. САЩ, Германия, 

Австрия) тя се налага от съдебната практика въз основа на общите принципи на дружестве-

ното право. В други страни, с по-ново и съответно модерно законодателство (напр. Алба-

ния
1
), проникващата отговорност е уредена изрично. С развитието на правния режим на 

икономическите групировки (концерните) в световен план се очертава ясно изразена тен-

денция към нормативно уреждане на хипотези, в които концернът майка отговаря за задъл-

жения на своите дъщерни дружества. 

 

ІІ. Стимулираща функция на ограничената отговорност 

1. Ограничената отговорност в полза на инвеститорите 

Институтът на ограничената отговорност е познат във всички правни системи. Основно-

то му предназначение е да стимулира участието в стопанската дейност чрез сдружаване и 

влагане на капитали като при това поставя опасностите за инвеститорите в предварително 

определени граници и прехвърля голяма част от стопанския риск върху дружествените кре-

дитори. Съдружниците получават цялата печалба, доколкото има такава. Както удачно е 

казано, ограничената отговорност практически е институт за "приватизация на печалбата и 

социализация на загубите"
2
. В обществен план принципът на справедливостта не е нарушен 

тъй като облагодетелстваният инвеститор или неговото дружество лесно може да се окаже 

кредитор на друго дружество, при което отговорността е ограничена и той самият може да 

понесе чуждия риск.  

 

2. Изключения от принципа на ограничената отговорност 

Нашето законодателство не познава изключения от принципа на разграничаване на от-

говорността на капиталовото дружество от тази на съдружниците/акционерите. Липсват 

както принципни правила, така и конкретно уредени отделни случаи, в които съдружни-

ци/акционери пряко или опосредено да носят отговорност за задължения на капиталовото 

дружество. В по-голямата част от литературата този принцип се приема като безспорен
3
. 

Следва обаче да се отбележи, че в някои по-нови съчинения се появиха и критики на огра-

ничената отговорност и се правят предложения за въвеждане на отделни фактически съста-

ви, които да позволят проникване на отговорността до патримониума на съдружници-

те/акционерите в дружеството
4
. 

 

ІІІ. Защита на кредиторите 

1. Общи положения 

Изтъкнатата по-горе функция на ограничената отговорност за стимулиране на инвести-

циите има и своята обратна, негативна страна. Влагането на капитали в дялови участия и 

акции се стимулира, но срещу това се създават реални опасности за интересите на всички 

потенциални партньори на такива дружества, доколкото те могат да се окажат в положение-

                                                           
1
 Вж. Winner, M. Haftungsrisiken für Gesellschafter albanischer Gesellschaften. – In: Haftungsrisiken für 

die Konzernmutter in Mittel – und Osteuropa. Wien, Facultas.wuv, 2013, р. 17. 
2 Така Drygala/Staake/Szalai, Kapitalgesellschaften: Mit Grundlagen des Konzern – und Umwan-

dlungsrecht, Berlin, Springer, 2012, р. 8. 
3 Вместо много други вж. Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга втора. С., 1994, с. 

348, бел. № 11 и също Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга трета. Том І. С., 1998, с. 

687, бел. № 20. 
4 Вж. Ланджев, Б. За защитата на интересите на кредиторите на дружествата с ограничена отго-

ворност. – В: Световната криза и България – правни аспекти. С., УИ "Стопанство", 2011, с. 6 и сл. 
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то на техни кредитори. По тази причина равновесието в закрилата на интересите на равно-

поставените частноправни субекти се изравнява чрез система от различни мерки, които 

имат за цел пряка или опосредена закрила на кредиторите. Във всички правни системи са 

изградени и други цялостни защитни механизми, насочени към закрила на кредиторите.  

 

2. Защита на кредиторите в дружественото право 

В нашето дружествено право основополагащият принцип на защита на кредиторите в 

сферата на капиталовите дружества се изчерпва основно със системата от мерки за запазва-

не на капитала. Същите тези мерки са доста архаични и не претърпяха никакво развитие 

след приемането на ТЗ. Следва да се отчете бурното развитие на икономическите отноше-

ния в България. Наред със създаването и развитието на дружества с вътрешни капитали се 

наблюдава и значителен интерес от чуждестранни инвеститори. В тази област на българска-

та икономика, във връзка с принципа на ограничената отговорност, се наблюдават две про-

тиворечиви тенденции. От една страна, защитата на кредиторите се налага като едно от най-

важните предпоставки за развитие на чуждестранните инвестиции. Всеки инвеститор и/или 

икономически партньор търси най-голямата възможна сигурност за своите вземания. Така 

всички нормативни разпоредби, посветени на защитата на кредиторите се възприемат като 

важно предимство в тази насока. От друга страна, безспорен факт е и обстоятелството, че 

преобладаващата част от трайните чуждестранните инвестиции се осъществяват чрез създа-

ване на дъщерни дружества във формата на ЕООД. При това в преобладаващата част от 

случаите тези дружества се учредяват с незначителен капитал и по-късно при необходимост 

се финансират чрез допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 ТЗ. Несъмнено при 

тези конструкции инвеститорите също се възползват от типичната за капиталовите дружес-

тва ограничена отговорност. Така не са редки случаите в практиката, когато дъщерни дру-

жества у нас, които са част от чуждестранен концерн, стават поръчители на концерна майка 

или на други сестрински дружества от системата на групировката, а нерядко ги заместват в 

дълг или встъпват в техни задължения като солидарни съдлъжници. Друго често явление в 

подобни икономически конгломерати е практиката всички свободни парични средства на 

местното дружество да се превеждат на стационирани в чужбина финансови фондове 

(Cashpull) на концерна с официална цел по-добро и ефективно управление. Подобни дейст-

вия всъщност представляват застрашаваща кредиторите декапитализация на дружеството. 

Действащото в момента българско законодателство, вкл. и валутното, не забраняват подоб-

ни действия. У нас липсва един кодифициран режим на икономическите групировки
1
 съот-

ветно и норми, които да защитават кредиторите на такива групировки. В тази нова ситуация 

основните принципи на дружественото право, доколкото въобще са уредени (вж. по-долу), 

и в частност системата от мерки за запазване на капитала, се оказва крайно недостатъчна и 

неефективна. Безспорно развитието на икономическите отношения налага законодателна 

намеса. 

 

3. Принципът за запазване на капитала 

3.1. Защитна функция на капитала 

Следвайки основополагащия за правото принцип на справедливостта като контрапункт 

на ограничената отговорност, правният ред въвежда изискване за минимален капитал при 

капиталовите дружества, който е поставен под особен режим – уреден е задължителен ми-

нимален размер, мерки за действителното му внасяне и рестриктивен режим на намаляване-

то му като съгласието на кредиторите е необходимо условие за обратно изплащане поради 

                                                           
1 Вж. Daskalov, W. Bausteine eine bulgarischen Konzernrechtes. – In: Rechtsprobleme im Konzern. 

Wien, Facultas.wuv, 2012, р. 41. 
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намаляването. Така кредиторите могат да бъдат сигурни, че съдружниците са внесли в дру-

жеството ликвидни материални ценности на определена от закона минимална стойност и че 

същите ще бъдат строго съхранявани. Така една от най-важните задачи на капитала при 

този вид дружества е гаранционната функция по отношение на третите лица кредитори
1
. 

Както беше споменато по-горе, тази функция на капитала при ООД беше значително отсла-

бена с изменението на ТЗ от есента на 2009 г.
2
 Освен намаляването на минималния задъл-

жителен капитал на 2 лева, отпадна и задължението за внасяне на минимум 35% от записа-

ния капитал като изискване за вписване на дружеството в търговския регистър. Изложените 

в мотивите към законопроекта съображения относно това, че определения в ТЗ минимален 

размер на капитала на ОДД в размер на 5000 лв. е твърде висок
3
 и пречи на лица без доста-

тъчно имущество, особено в условията на финансова криза, да участват в стопанския живот, 

са абсолютно несъстоятелни и сериозно се критикуват в литературата
4
. На практика новият 

минимален размер на капитала позволява без реално влагане на капитал да се ползва закри-

лата на ограничената отговорност – т.е. съдружникът не носи никакъв или пренебрежимо 

малък риск за дейността на дружеството и евентуалните финансови неблагополучия от дей-

ността на дружеството остават изцяло в тежест на неговите кредитори. В реда на тези съоб-

ражения въобще не е необходимо да се споменават възможностите за целенасочени измами 

и ощетяване на кредиторите. 

Обсъдената по-горе новела на ТЗ не засегна минималния задължителен капитал на АД и 

той остана в размер на 50 000 лева. Сравнително високият размер би могъл да бъде една 

минимална основа за гаранция на дружествените кредитори и различните мерки за запазва-

не на капитала запазват своето значение при АД. 

 

3.2. Правила за съхраняване на капитала 

Общият принцип за запазване на капитала присъства в нашето законодателство, но не е 

уреден детайлно. Той може да бъде изведен от отделни забрани и ограничения, някои от 

които бяха споменати по-горе. ТЗ забранява изрично опрощаването от страна на дружество-

то на задължението за дялова вноска на съдружника/акционера в капиталово дружество. 

Тази забрана се отнася и за извършването на прихващания на дължими дялови вноски с 

насрещни задължения към съдружника/акционера (чл. 73a ТЗ)
5
. Тази норма е от публичен 

ред и всякакви изключения са недопустими
6
. 

По отношение на съдружниците в ООД законът предписва изрична забрана за връщане 

на дяловата вноска. Съгласно чл. 133, ал. 1 ТЗ съдружниците не могат да искат обратно из-

плащане на дяловете им, докато дружеството съществува
7
. Върху направените дялове внос-

ки не могат да бъдат начислявани и лихви – съдружникът има само право на дивиденти, 

доколкото дружеството е реализирало печалба. Тези забрани имат за задача да запазят ка-

                                                           
1 Така Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга втора. С., 1994, с. 387. 
2 Обн., ДВ, бр. № 82 от 16.10.2009 г. 
3 Не може да не бъде отбелязано, че 5000 лева са твърде малко за финансова основа на каквато и 

да е по-сериозна стопанска дейност. Все пак сумата не беше пренебрежима и най-малкото изпълнява-

ше ролята на психологическа спирачка за лекомислени и несериозни "предприемачи". 
4 Вж. Ланджев, Б. За защитата на интересите на кредиторите на дружествата с ограничена отго-

ворност. – В: Световната криза и България – правни аспекти. С., УИ "Стопанство", 2011, с. 7-8. 
5 Вж. аналогични норми в § 60 на герм. Закон за акционерните дружества (гЗАД) и съотв. в § 60 от 

австрийския Закон за акционерните дружества (аЗАД). 
6 На друго мнение Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга втора. С., 1994, с. 444. 
7 Вж. аналогична забрана и в § 82, ал. 1 и 3 от австр. Закон за дружествата с ограничена отговор-

ност (аЗООД). 
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питала на дружеството, но са недостатъчни
1
. В нормите липсват санкции при тяхното на-

рушаване. Така например няма изрична разпоредба, която да задължава съдружници, които 

неправомерно са получили обратно дяловите си вноски да ги върнат заедно с лихвите об-

ратно на дружеството
2
. 

При АД липсва изрична нормативна забрана за връщане на дяловите вноски на акционе-

рите
3
. Въпреки това в теорията тя се приема за безспорна

4
. Като нейна проявна форма се 

възприема обсъдената по-горе забрана за опрощаване и прихващане
5
 по чл. 73а ТЗ. И по 

отношение на акционерите липсва уредена отговорност при обратно изплащане на дялови 

вноски
6
. В германското и австрийското право са предвидени и специални състави за иму-

ществена отговорност на членовете на управителните органи, в случай че изплатят обратно 

дялови вноски
7
. Подобни разпоредби липсват в ТЗ – това разбира се не води до изключване 

на отговорността на членовете на управителния орган в подобен случай. 

Теоретично кредиторите на засегнатото дружество биха могли евентуално да защитят 

правата си чрез Павловия иск по чл. 135 ЗЗД. Обратното изплащане на дяловете вноски би 

могло да се разглежда като сделка, която намалява имуществото на дружеството длъжник. 

Наред с това предпоставка за възникване на правото на потестативния Павлов иск е и зна-

нието на двете страни по сделката (дружество и съдружник/акционер), че това изплащане 

има вредоносен ефект спрямо конкретния кредитор. Практически е съмнително доколко 

Павловият иск може да бъде ефективен инструмент за запазване на капитала
8
. 

 

ІІІ. Външна и вътрешна отговорност при действия, водещи до декапитализация 

1. Общи положения 

В нашето дружествено право има твърде малко правила, нормиращи отговорности на 

съдружниците/акционерите. По тази причина разделянето на отговорността на вътрешна и 

външна е чисто теоретична конструкция, която не е подкрепена със съответната изчерпа-

телна нормативна база. Под вътрешна отговорност следва да се разбира отговорността, коя-

то съдружниците носят за вреди, причинени на дружеството пряко или косвено във връзка с 

членствените правоотношения – тя остава извън предмета на настоящата работа. Изричен 

правен режим на отговорност към дружеството е налице само по отношение на членовете 

на управителните органи
9
. Дори и така уредената отговорност поставя въпроса за нейната 

правна природа, на който закона не дава категоричен отговор
10

. Правила, които уреждат 

вътрешна отговорност на съдружници/акционери към дружеството са рядкост – ТЗ прин-

                                                           
1 Според Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга втора. С., 1994, с. 389, в ТЗ липсва 

ефективен механизъм, който би могъл да гарантира ефикасна защита на капитала на ООД. 
2 Подобно правило е уредено напр. в § 83 ал. 1 австр. ЗООД. 
3 Такава забрана е уредена изрично напр. в § 47 гЗАД и съотв. в § 52 аЗАД. 
4 Вж. Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга първа. 2 изд. С., 2007, с. 403. 
5 Първоначално такава забрана беше уредена само по отношение на съдружници в ООД (вж. отме-

нената ал. 2 на чл. 120 ТЗ). С новелата на ТЗ от 2000 г. тази забрана беше разширена и по отношение 

на акционерите в АД. 
6 Срвн. § 62 гЗАД и § 56 аЗАД. 
7 Вж. § 93 ал. 3 гЗАД и § 84 ал. 3 аЗАД. 
8 Това виждане се застъпва и от Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга втора. С., 

1994, с. 390, бел. № 100. Според него този иск има своето значение в обикновените граждански отно-

шения и не е подходящ като средство за запазване на капитала на търговско дружество. 
9 Вж. подробно Daskalov, W. Verantwortlichkeit und Haftung der Leitungsgremien der Aktienge-

sellschaft nach dem bulgarischen Recht, "Vorstandhaftung in 15 europäischen Ländern". Wien, 2005, р. 303. 
10 Вж. Даскалов, В. Отговорността на членовете на управителните органи на капиталовите дружества за 

вреди причинени на дружеството – договорна или деликтна? – Търговско право, бр. 3 и 4/2007 г. 
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ципно не съдържа норми със специални състави на отговорност нито за съдружници в ООД 

нито за акционери. По изключение и при двата вида дружества е предвидена отговорност в 

случаите на невнасяне на дяловите вноски. чл. 118а Законът за публично предлагане на 

ценни книжа (по нататък ЗППЦК) за първи път
1
 направи пробив във фаворизирания у нас 

принцип на неотговорност на акционерите. Тази разпоредба за първи път в нашето дружес-

твеноправно законодателство предвиди категорична вътрешна отговорност в тежест на ли-

ца, които не са членове на органи на дружеството. В литературата нормата се определя като 

"най-радикалната" норма в нашето законодателство въобще, която се отнася до отношения 

на групова обвързаност и контрол
2
. 

Като външна отговорност може да бъде определена отговорността към трети лица, извън 

дружеството – т.е. пряка отговорност за задължения на дружеството. 

 

2. Външна отговорност 

2.1. Частноправни основания за отговорност на съдружника 

Както многократно беше отбелязано, у нас липсва правна уредба на пряка отговорност 

на съдружниците/акционерите за задължения на съответното дружество. Свещеният прин-

цип на разграничението на отговорността засега остава непокътнат. Така в защита на креди-

торите остават единствено общите правила на гражданската отговорност. Доколкото вредо-

носните действия на съдружник/акционер намират своята правна основа в сключен договор, 

могат да се приложат нормите за договорната отговорност. Липсата на такива отношения 

ще предопредели прилагането на общите правила за деликтната отговорност. 

а) Деликтна отговорност 

Теоретично съдружник в капиталово дружество би могъл да отговаря пред кредиторите 

на дружеството за задължения на дружеството, доколкото със своето поведение е изпълнил 

всичките пет елемента от фактическия състав
3
 на деликтната отговорност. В чисто практи-

чески план подобна отговорност е много трудно осъществима. Дружеството има свои орга-

ни, които пряко формират неговата воля и намесата на съдружник/акционер ще бъде стра-

ничен, опосредстващ фактор, довел до евентуални вреди. Така основен проблем за реализа-

ция на такава отговорност ще бъде причинно-следствената връзка като елемент от факти-

ческия състав. Почти невъзможно, а и много трудно може се докаже, как поведението на 

съдружник/акционер пряко и непосредствено е довело до вреди на кредиторите на дружест-

вото. Подобни проблеми възникват и по отношение на противоправността и вината. Така 

общите правила на деликтната отговорност трудно могат да бъдат коректив на ограничена-

та отговорност. 

б) Отговорност въз основа на договор 

Външна отговорност въз основа на договор е възможна. Българското право познава три 

класически конструкции, при които съдружник/акционер може да отговаря за задължения 

на дружеството. Това са поръчителството
4
, встъпването в дълг (intercesio)

5
 и заместването в 

дълг (expromissio/constitutum debiti alieni)
6
. По силата на договор могат да бъдат създадени и 

други възможности за такава отговорност. Въпреки че нашето право не урежда изрично 

възможността поемане на задължения за гарантиране на ликвидността на имуществото на 

                                                           
1
 С новелата на ЗППЦК от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 21.06.2002). 
2 Така Бузева, Т. Холдинг. С., 2006, с. 274. 
3 Вж. Голева, П. Деликтно право. С., 2011, с. 24. 
4 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част, 5 изд. С., 2010, с. 593 и сл. 
5 Пак там, с. 508 и сл. 
6 Пак там, с. 510 и сл. 
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дъщерното дружество или за поемане на обща субсидиарна гаранция за всички негови за-

дължения, чл. 9 ЗЗД позволява създаването по договорен път и на такива задължения. 

 

2.2. Отговорност въз основа на дялово участие в дружество 

Извън спомената по-горе отговорност за невнесени дялови вноски в нашето право в изк-

лючително редки случаи съдружник/акционер може да понесе косвено някакви неблагопри-

ятни последици във връзка с участието си в дружеството, които в много широк смисъл мо-

гат да бъдат разглеждани като отговорност. 

а) Имуществени ангажименти за задължения на друг съдружник 

В някои случаи поведението на съдружник може да се отрази на останалите съдружници 

и без конкретно да възниква отговорност за неговите задължения или поведение те да бъдат 

принудени от обстоятелствата да предприемат определени действия. В нашето право такива 

са следните хипотези: 

• Неплащане на дялова вноска от друг съдружник – в подобна ситуация ТЗ предвижда 

три алтернативни възможности  (чл. 121, ал. 2 ТЗ): продажба на дела на трето лице, намалява-

не на капитала с дела на неизправния съдружник или поемане на дела от останалите съдруж-

ници. В последната алтернатива останалите съдружниците ще трябва сами да доплатят. При 

АД липсва така директно определена възможност за останалите акционери. Акциите на неиз-

правния акционер се кадуцират. На тяхно място могат да се издадат нови, които да бъдат про-

дадени или капитала на АД да бъде намален със стойността на кадуцираните акции (чл. 189, 

ал. 3 ТЗ). В случай че намаляването на капитала е невъзможно (напр. поради това, че той е 

минималния, определен от ТЗ), АД може да бъде преобразувано в друг вид дружество. 

• Принудително изпълнение върху дружествен дял, тъй като ООД е дружество с ясно 

изразен персоналистичен характер
1
 директната продажба на дружествен дял е невъзможна. 

Взискателят може да се удовлетвори от ликвидационния дял на своя длъжник. Съгласно чл. 

517, ал. 3 ГПК той може чрез съдебния изпълнител да отправи предизвестие до дружеството 

за прекратяване на участието на своя длъжник и да поиска изплащането на съотв. ликвида-

ционен дял. В случай че делът не бъде изплатен в 3-месечен срок, взискателят може по съ-

дебен ред да поиска прекратяването на дружеството. Така формално, без да възниква обвър-

зваща отговорност за останалите съдружници, те ще бъдат принудени да изплатят ликвида-

ционния дял на съдружника длъжник, в случай че искат да запазят дружеството. Аналогич-

ни са и хипотезите при продажба на заложен дружествен дял по реда на Закона за особе-

ните залози (чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 96 ТЗ). 

б) Отговорност в учредителната фаза 

В няколко случая законът предвижда отговорност в тежест на съдружниците/ак-

ционерите в процеса на учредяване на капиталово дружество. В някои от хипотезите логи-

ката на тези отговорности е базирана на това, че дружеството все още не съществува като 

юридическо лице и вместо него отговарят учредителите. В други случаи отговорността има 

пряко капиталоохранителна функция. В ТЗ са уредени пет такива фактически състави: 

• отговорност на учредителите въз основа на подготвителен договор (чл. 66 ТЗ); 

• отговорност за сделки, сключени по време на учредяването (чл. 67 ТЗ); 

• отговорност при скрита непарична вноска (чл. 73б ТЗ); 

• отговорност на учредителите на ООД за неположена грижа (чл. 118, ал. 1 ТЗ ); 

• отговорност на учредителите на АД за записани от дружеството собствени акции (чл. 161, 

ал. 4 ТЗ ). 

                                                           
1 Вж. Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга втора. С., 1994, с. 350. 
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в) Отговорност при прехвърляне на дружествени дялове и акции 

• ООД – единствената отговорност, която възниква при прехвърляне на дружествен дял 

в ООД, е отговорността за невнесена изцяло дялова вноска. В тези случай приобретателят 

на дружествения дял отговаря солидарно с отчуждителя за дължимата част от дяловата 

вноска (чл. 130 ТЗ). Нашето право не предвижда друга отговорност, което през последните 

години позволи установяването на порочната практика дяловете в свръхзадължени дружес-

тва (дължащи обикновено ДДС) да се прехвърлят на малоимотни лица. Интересен в тази 

сфера е опитът на унгарския законодател. Съгласно § 63а от унгарския Закон за несъстоя-

телността (Закон XLIX от 1991 г.) съдружник в капиталово дружество, който има въз-

можност за въздействие върху дружеството чрез притежаваното от него мнозинство, отго-

варя лично и неограничено с цялото си имущество за задълженията на дружеството, в слу-

чай че прехвърли недобросъвестно своите дялове по време на финансови затруднения на 

дружеството и ако е налице значителна вреда за дружествените кредитори. Такава е налице, 

ако общият размер на задълженията надхвърля 50% от записания капитал на дружеството. 

Отговорността възниква, в случай че прехвърлянето бъде направено в срок от три години 

преди датата на откриване на производство по несъстоятелност. При извършване на прех-

върлянето в този срок недобросъвестността се предполага. В унгарската съдебна практика 

тази отговорност поставя много въпроси и се реализира трудно. В теорията се смята, че тя е 

проявна форма на задължението за лоялност към дружеството
1
. 

• АД – както и при ООД отчуждителят и приобретателят отговарят солидарно за неизп-

латените вноски по записаните акции. Друга отговорност не е предвидена. 

 

ІV. Необходимост от въвеждане на проникваща отговорност  

В дълбоката си същност проникващата отговорност представлява изключение от прин-

ципа на ограничената отговорност. И като всяко изключение има приложение само в извън-

редни случаи. Целта на тази изключителна отговорност е да гарантира приоритета на об-

ществения интерес пред частния интерес като възстанови нарушеното равновесие между 

интересите на инвеститорите и интересите на кредиторите. 

 

1. Проникваща отговорност в частното право 

Мястото на този вид изключителна отговорност е предимно в дружественото право. Мо-

гат да се отбележат два кръга обществени отношения, в които тя има място: като коректив 

на ограничената отговорност с цел даване на допълнителна гаранция при спазването на 

принципа на опазване на капитала и като гаранционен механизъм в полза на кредиторите 

при икономическите групировки. 

 

1.1. Опазване на капитала 

В световната практика и у нас не са редки случаите, когато капиталови дружества, осо-

бено ООД, се създават с предварително определената цел да понесат само определени нега-

тивни последици от мащабно планирана стопанска операция – т.е. с единствената цел мак-

симално де се използва принципа на ограничената отговорност
2
. Такива дружества понасят 

целия риск от операцията и обикновено накрая реализират огромни загуби. Подобна експ-

лоатация на дружеството обикновено е съпътствана от небрежно водене на счетоводните 

                                                           
1
 Vescey, M. Haftungsrisiken für (ausländische) Muttergesellschaftenin ungarischen Konzernstrukturen. –  

In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel – und Osteuropa. Wien, Facultas.wuv, 2013, р. 792-793. 
2 В стопанската практика подобни дружества обикновено се наричат "пепеляшки", вж. Winner, M. 

Haftungsrisiken für Gesellschafter albanischer Gesellschaften. – In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in 

Mittel- und Osteuropa. Wien, Facultas.wuv, 2013, р. 37. 
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книги
1
 или дори от пълната липса на такива. Едно последвало производство по несъстоя-

телност не може да защити кредиторите тъй като дружеството практически никога не е 

имало имущество – маса на несъстоятелността липсва. Управители на такива дружества 

обикновено са малоимотни и слабограмотни лица, които дават широки пълномощни или 

просто изпълняват точно всичко, което им наредят съдружниците. В подобни случаи е на-

лице целенасочена злоупотреба с принципа на ограничената отговорност. 

При втората категория случаи, които се срещат много по-често, съдружниците използват 

и се разпореждат с дружественото имущество като със свое. То не служи за осъществяване 

на стопанската дейност на дружеството, а се използва от съдружниците за лични цели. По-

добно поведение лесно води до разпиляване на това имущество и декапитализация на дру-

жеството, особено съчетано с практики от сивата икономика. Това смесване на имущество-

то позволява лесна декапитализация – съдружниците се възползват лично от имуществото. 

Доколкото то носи приходи, те отиват пряко в тяхна полза. Така дружеството е лишено от 

полезните качества на собственото си имущество и не получава преки или косвени приходи 

от него. Наред с това всички разходи по поддръжката му са поемат от дружеството. Подо-

бен подход неминуемо води до силна декапитализация на дружеството и крайният резултат 

е като в предходната категория хипотези – неплатежоспособност, която води до производс-

тво по несъстоятелност. 

Сериозна превенция на подобни действия би могла да бъде проникващата отговорност. 

Препоръчително е de lege ferenda в нашето право да се предвиди солидарна отговорност на 

съдружниците/акционерите в случаите на злоупотреба с принципа на ограничената отго-

ворност
2
 и в случаите на декапитализация на дружеството чрез смесване на личното на съд-

ружниците имущество с това на дружеството
3
. С оглед тежестта на подобна изключителна 

отговорност е препоръчително вината да е елемент от фактическия състав. В някои законо-

дателства отговорността на съдружниците има субсидиарен характер и се разглежда като 

особен вид поръчителство
4
. С оглед високата степен на обществена опасност на този вид 

практики е препоръчително законът да бъде по-строг и да бъде възприета солидарност с 

отговорността на дружеството. 

2.2. Икономически групировки 

Към настоящия момент у нас липсва единен правен режим на икономическите групи-

ровки. Залегналите още в първоначалната редакция на ТЗ правила относно холдинга (гл. 18, 

                                                           
1 Според американската съдебна практика това е достатъчно основание за ангажиране на отговор-

ността на съдружниците, вж. Ланджев, Б. За защитата на интересите на кредиторите на дружествата с 

ограничена отговорност. – В: Световната криза и България – правни аспекти. С., УИ "Стопанство", 

2011, с. 9. 
2 Подобна отговорност предвижда чл. 16 от новия албански Закон Nr. 9.901 за предприемачите и 

дружествата от 14.04.2008 г. (в сила от 21.05.2008  г.), вж. Winner, M. Haftungsrisiken für Gesellschafter 

albanischer Gesellschaften. – In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. Wien, 

Facultas.wuv, 2013, с. 37 и сл. На това основание американската съдебна практика също допуска про-

никваща отговорност, вж. Ланджев, Б. За защитата на интересите на кредиторите на дружествата с 

ограничена отговорност. – В: Световната криза и България – правни аспекти. С., УИ "Стопанство", 

2011, с. 9. 
3 Подобен фактически състав съдържа румънският Закон за търговските дружества (обн. в рум., 

ДВ, бр. 126/117.11.1990, посл. изм., бр. 409/10.06.2011). Рум. съдебна практика изключва приложение-

то на тази отговорност по отношение на АД, за което се критикува в теорията, вж. Botos, L. 

Haftungsrisiken für Muttergesellschaften im rumänischen Recht. – In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter 

in Mittel – und Osteuropa. Wien, Facultas.wuv, 2013, р. 364-365. 
4 Такъв е подходът на §56, ал. 5 от чешкия Търговски кодекс (закон Nr. 513/1991 г.), вж. Masurova, 

A., Pokorna, A. Haftungsrisiken für Muttergesellschaft im Konzern im tschechischen Recht. – In: Haftung-

srisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. Wien, Facultas.wuv, 2013, с. 595-596. 
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раздел ІІ) бяха добра основа за това, но не претърпяха никакво адекватно развитие. Общите 

правила и принципи на дружественото право не гарантират на дружествените кредитори 

достатъчна и ефективна защита особено при конфликти на интереси, които могат да въз-

никнат при отношения на икономическа обвързаност
1
. Особено опасна в тези отношения е 

ограничената отговорност, която позволява формалното разкъсване на икономическите връз-

ки в рамките на един концерн по такъв начин, че цялата реализирана печалба да бъде концен-

трирана в дружеството майка, а всички загуби да бъдат съсредоточени в едно или повече дъ-

щерни дружества. Икономическа основа на една законодателна реформа, която би въвела чрез 

проникващата отговорност възможността дружеството майка да отговаря за задълженията на 

дъщерното дружество, би могло да бъде схващането, че икономическата групировка е едно 

единно, поликорпоративно предприятие
2
, независимо че се състои от множество обособени 

правни субекти. Това е и идеята на наложената от американската доктрина концепция за 

"piercing the corporate veil" (разкъсване на корпоративното покривало)
3
. 

Във връзка с изложеното икономическо развитие у нас в литературата все по-често се 

появява сериозна критика на принципа на разграничаване на отговорността на дружеството 

от отговорността на съдружниците. Безспорно е, че у нас липсват норми, които да дават на 

кредиторите в подобни случаи надеждна закрила и този проблем може да бъде решен само 

по законодателен път
4
. Несъмнено нашето право се нуждае спешно от всеобхватна и ради-

кална реформа, която да създаде адекватен правен режим на тези отношения. На първо мяс-

то е необходимо създаването на цялостен правен режим на икономическите групировки 

едва в системата на тези разпоредби подходящо място може да намери и проникващата от-

говорност. 

 

2. Проникваща отговорност в публичното право 

В много страни публичните вземания са гарантирани чрез проникваща отговорност в 

тежест на съдружниците. У нас такива норми липсват. Налице е само едно изключение, ко-

ето засяга членовете на управителните органи на дружества длъжници, но не и съдружници 

и акционери. Такава отговорност предвижда чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуа-

лен кодекс във връзка с действия, които възпрепятстват събирането задължения за данъци 

и/или задължителни осигурителни вноски. Тази отговорност не засяга съдружници и акци-

онери, а обикновено те чрез своето въздействие и възможности за контрол върху членовете 

на управителните органи мотивират подобни действия. Препоръчително е de lege ferenda 

тази проникваща отговорност да бъде разширена и по отношение на съдружници и акцио-

нери, доколкото те са склонили членовете на управителните органи към подобни действия. 

 

V. Fazit 

В българското дружествено право се съдържат твърде малко правила, които нормират 

имуществена отговорност на съдружниците/акционерите, изключение са дори случаите на 

вътрешна отговорност към дружеството. Липсват дори типичните за развитите дружестве-

ноправни законодателства състави на имуществена отговорност в случаите на нарушаване 

на принципа за запазване на капитала и декапитализация на дружеството. Приетият у нас 

                                                           
1 Бузева, Т. Холдинг. С., 2006, с. 305. 
2 Вж. Ланджев, Б. Търговското предприятие. С., 2003, с. 267. 
3 Вж. Ланджев, Б. За защитата на интересите на кредиторите на дружествата с ограничена отго-

ворност. – В: Световната криза и България – правни аспекти. С., УИ "Стопанство", 2011, с. 8-9. 
4 Вж. Кирчев, И. Юридическа отговорност на капиталовите търговски дружества от гледна точка 

възможността за ангажиране отговорността на съдружници/акционери в дадено капиталово дружество 

за задължения на последното. – В: Търговско право. С., бр. 4, 2011 г., с. 104. 
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през 1991 г. Търговски закон отговоря до голяма степен на германския търговскоправен и 

дружественоправен модел, но в концепцията му от 70-те години на ХХ век. За съжаление 

развитието на новите икономически отношения в България не беше съпроводено от адек-

ватно развитие на стопанското законодателство. Дори напротив критикуваното по-горе на-

маляване на задължителния минимален капитал на ООД на 2 лева, като че маркира една 

тенденция на официализиране на безотговорността. В тази светлина липсата на правни въз-

можности за проникване през ограничената отговорност в изключителни случаи изглежда 

съвсем закономерна. Развитието на обществено-икономическите отношения през последни-

те години несъмнено налага едно преосмисляне на фундаменталния принцип на ограниче-

ната отговорност. Препоръчително е de lege ferenda в нашето право да бъде създаден инсти-

тута на проникващата отговорност – в изключителни случаи съдружниците в капиталови 

дружества да понасят лична неограничена имуществена отговорност за задълженията на 

дружествата. Могат най-общо да се маркират три хипотези, при които подобна отговорност 

е оправдана като защитен механизъм на обществения интерес: 

1. случаи на злоупотреба с принципа на ограничената отговорност; 

2. концерноподобни икономически групировки, в които отделните дружества са в тясна 

икономическа обвързаност; 

3. случаи на злоупотреби, които ощетяват държавния бюджет чрез неплащане на пуб-

лични задължения за данъци и социални осигуровки. 
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МЕТОДЪТ НА ПРАВНОИСТОРИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  
В СВЕТЛИНАТА НА АНАЛИЗА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ 

ПАМЕТНИЦИ ОТ СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ  

доц. д-р Константин Танев,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: konstantin.tanev@gmail.com 

Темата и нейната актуалност 

Методите на научното дирене са сред позитивните критерии за оценка на научните зак-

лючения, характеризиращи съответния анализ на емпиричния материал. Историческото им 

проследяване е обичаен елемент в обсъждането на първичната и вторичната научна литера-

тура, посочващ актуалния статус на теоретичната и приложната правна догматика. Ролята и 

значението на Стефан Бобчев – основоположника на старобългарската правна история като 

наука и учебна дисциплина, предопределя и днешния интерес към неговото творчество, 

като посочва научните тенденции от края на деветнадесети и началото на двадесети век и 

откроява научните му постижения и тяхното продължение от следващите поколения учени. 

Бобчев публикува своето изследване "Историята на старобългарското право (лекции и изс-

ледвания)
1
" през 1910  г., поставяйки началото на научните дирения и на преподаването на ста-

робългарските правни паметници. Произведението носи белезите на своята епоха и като соци-

алнополитическа теза, и като методология. Основано на неговите лекции и изследвания, то пре-

дизвиква адмирации и критики сред съвременниците, от една страна, поради комбинацията на 

тези две предпоставки, а от друга, поради ясните научни позиции, заемани в него. Авторът оста-

ва верен на тази тема през годините на своята дейност и завършва през 1924 г. подробен учеб-

ник "История на българското право: публично и частно"
2
, който остава само в ръкопис. 

Историята от 1910 г. представлява обемисто съчинение, съчетаващо в себе си анализа 

на това, което Бобчев нарича старобългарско право (като система от институти), с изслед-

ването на историческото им развитие. Авторът заявява още в самото начало основите на 

своя метод и идеологическите предпоставки на диренията си, което позволява на читатели-

те му да разграничат изворовото описание и анализ от научната оптика, способствайки за 

балансирана оценка на заключенията. Заявената и проведена в изследването идеологическа 

линия на търсене на националната характеристика във формирането на правните институти 

не компрометира описанието на обекта на студията. Така проследявайки изворите за изс-

                                                           
1
 Бобчев, Ст. Историята на старобългарското право (лекции и изследвания), с. 191 = http://194. 

141.32.15/DWWebClient/(X(1)S(twh0gxnmsimayv45ngxmiwqd))/ViewerWindow.ashx?WebpartKey=View

er_Viewer_4483&v=1229, достъпно на 06.11.2013, в сайта последните страници 554-569 са добавени в 

допълнителни страници на машина. 
2 Трудът остава не публикуван и се намира в личния фонд на Бобчев, според информацията на ПЪРВА-

НОВ, П. Стефан Савов Бобчев, жизнен и творчески път, Дисертация (непубл.) ЮЗУ, Благоевград 2012, науч. 

р-ел Е. Доросиева, 335, б. 1628, достъпна на 06.11.2013 в Ел. библ. УНСС (http://194.141. 

32.15/DWWebClient/(X(1)S(suuf2fz5dqtvy5ygi2ejws55)) = IBID., НБКМ – БИА II Д42 11: II Д4912; IDEM, Пуб-

ликациите по повод честванията на Стефан Савов Бобчев като извор за отношението към него, Год. СУ, 

ИФ, Suppl. Докторантски четения – март ̓2006. С., 2011, 223 и сл., достъпно на 06. 11.2013, 

http://lib.sudigital.org/record/18834/files/SUDGTL-MAGAZ-2011-170.pdf; БИЛЯРСКИ, И. Живяна история на 

българското право (140 години от рождението на С. С. Бобчев), Исторически преглед, 1993, № 4-5, 179-181. 
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ледваната епоха изследователят и преподавателят Бобчев има възможност да отправи и зак-

лючително послание към своите слушатели или читатели. 

Днес е интересно (след повече от сто години) да се върнем отново именно към методо-

логичния подход на един от първопроходниците в историята българското право, за да ви-

дим общия поглед и научните архетипи в неговото правноисторическото изследване. Това 

подпомага проследяването на въздействието му върху последващата научна традиция, в 

търсене на приемствеността и различията със следващите поколения учени. 

Наред с тези встъпителни аргументи, трябва да посочим, че личността и творчеството на 

Бобчев предизвикват активен интерес както у неговите съвременници, така и по-късно. Това, от 

една страна, се дължи на мястото му в историята на българското право, а от друга, на ярката му 

политическа и идеологическа позиция, отстоявана открито, често в условията на силна полити-

ческа конфронтация
1
. Тези обстоятелства, вероятно, подтикват продължаващия научен интерес 

към него като учен, политик и дипломат или като публицист, оставяйки не безразлични и него-

вите съвременници, и днешните изследователи. Те търсят в неговите студии отправна точка за 

своите изследвания, независимо от приемствеността или различието в заключения.  

Ярката му научна и социалнополитическа позиция е предизвиквала и критика, често не-

основателна. Редакторът на сп. "Минало" Баласачев, който, опитвайки се да компилира 

мненията, изказани в научната литература относно трудовете на Бобчев всъщност екстрапо-

лира критиките към него от техния контекст, акцентирайки върху несъгласието на някои от 

авторите с научните му заключения. Така на практика се замъглява реалното му влияние 

върху положението на научните изследвания от края на XIX в. и началото на XX в. В съчи-

нението ясно личи персоналното, а не толкова научното, несъгласие на автора с личността 

на Бобчев
2
. Политическите и научните контрасти в оценката за личността на основополож-

ниците в различните научни направления, а Бобчев за българската правна история е без 

съмнение един от тях, е пряко следствие от ролята, която те играят за научното и обществе-

ното развитие. Подобно мнение изказва и Билярски
3
, който посочва, че Бобчевият анализ на 

българското и славянското право довежда до заключението за "абсолютното доминиране на 

обичайното право в българското общество през средновековието", от една страна, а от дру-

га, защото той е "основният противник на рецепирането на западноевропейското право". 

Очевидно двете Бобчеви тези са както научни, така и общественополитически, което разк-

рива и една особеност на автора – персоналната ангажираност му със заключенията на на-

учното изследване, които са негово психологическо изживяване и кауза за собствената му 

политическа теза, т.нар. "живяна история". 
 

Отправна точка и методическа основа на историко-правния анализ  

в "Историята на старобългарското право (лекции и изследвания)" 

Във въведението към учебника му (Историята от 1910) догматичните, методологичните 

и общонаучните, философски предпоставки са описани в осем параграфа (най-вече в тези 

до пети, включително). Те обхващат проблемите: понятие и предмет на историята на бъл-

гарското право; нейното значение и задача; методите в историята на правото; троякото изу-

чаване на правото: догматическо, философско и историческо; историята на правото като 

наука. Следват параграфите, свързани със спомагателните науки, със статуса ѝ на универси-

тетска дисциплина и едно предложение за периодизация, изложено в параграф осем.  

                                                           
1
 Възхвала. – Сборник в чест на Стефан С. Бобчев 1871-1921. 
2 Баласчевъ, Г. Д. Ст. С. Бобчевъ като ученъ, нҌколко чуждестранни критики върху научнитҌ му 

трудове, по случай на 50 годишния му юбилей. С., 1921. Персоналното пристрастие личи най-ярко в 

цитирането на неговия политически противник А. Константинов в бел. зад линия 1, която няма нищо 

общо с научните критики към Бобчев, такива, впрочем, са обичайни за научните дискусии. 
3 Билярски, И. Цит. съч. 
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Общо книгата се състои от петстотин шестдесет и девет страници и следва типично пан-

дектна
1
 схема на изложение, предлагаща извеждането в обща част на източниците на право-

то (Крумовото законодателство, Responsae papae Nicolai, Старобългарската кормчая, Законъ 

судны людьмъ, правни сбирки, хрисовули, договори, летописи, жития, писма, записи, над-

писи). В нея се възприема разбирането на историческата школа и в частност на Савини и 

Пухта за ролята обичая. Първата част е посветена на старобългарското държавно право, 

обхващащо възникването и развитието на държавата, територията, населението, духовенст-

вото и властта в държавата. Втората част обсъжда старобългарското съдебно устройство. 

Част трета е посветена на наказателното право, а четвърта – на гражданското право, обхва-

щащо: личното, семейното, наследственото, вещното и договорното право.  

В така представената структура ясно се вижда изградената от пандектистите система на 

правото. Тя се отличава със своята обща част, която обаче не е напълно "а-исторична" (не е 

напълно оригинално творение на германските учени от деветнадесетото столетие), защото 

нейните елементи могат да бъдат открити и в т.нар. първа част на Дигестите на Юстиниан 

(Прота). Тя е повлияна в немалка степен и от дидактически цели на компилацията от  

530 г., предвид характера ѝ освен на действащ закон и на правна, образователна доктрина. 

Бобчев тръгва от виждането за нормативната същност на правото като рационална логи-

ческа структура, като посочва, че то урежда в правилен ред живота на хората и обществото, 

концентрирайки се около човешката личност, около която и изгражда своята система.  

В това твърдение могат да бъдат откроени два смислови центъра. Единият е с корективен 

характер, акцентиращ върху идеята за правилност, видяна като правилна уредба, т.е. уст-

ройство за "изправяне" на противоправното поведение, съобразно общоприетия социален 

мащаб и другият, телеологически, рационален, насочващ горното подреждане към ползите 

за човешката личност. Вторият елемент е логическата обосновка на първия и утвърждава, 

че което и да е правно устройство има смисъл само дотолкова, доколкото изпълнява своята 

естествена цел – щастието на човешката личност. Така то следва човешките потребности 

чрез законите за мирното им удовлетворение, изграждайки началата на общежитието. 

В този контекст Бобчев изгражда и своята доктрина за историята на българското право, 

виждайки в нея произхождението и постепенното развитие на държавната уредба и правни-

те норми от появяването на българския народ до днес. Според този възглед, правото предс-

тавлява: постепенно и прогресивно развитие на нормите в контекста на дадена национал-

на група, в случая българската. Това предполага една по-скоро философска, отколкото ис-

торическа категория, императивно предполагаща наличието на определен етнически корен, 

носител на правната традиция, който неотменно присъства във всяка историческата фаза и 

достига до съответните си контемпорални адепти. 

Въпросът, който възниква пред читателя, е дали става дума за предпоставен методоло-

гичен подход, или за изследователска находка, резултат от определено научно дирене.  

В последващия въведението конкретен анализ на произведението се вижда заключение-

то, че в голяма част от изследваните правни паметници се открива романистичната първо-

основа. Законъ судны людьмъ например според Бобчев
2
 представлява колекция от обичайно 

българско право, което е било редактирано след покръстването по модела на Еклогата на 

Лъв Исаврийски и Константин V. Следователно представлява комбинация на обичайно пра-

во с рецепция на ромейско писано право
3
 (представляваща гръцка версия на римското пра-

во). Това на пръв поглед опровергава тезата за постепенното национално развитие на прав-

                                                           
1 Методът на пандектиската се свързва с историческата школа, която интерпретира Дигестите  

(гр. Пандекти) на Юстиниан. 
2 Бобчев, С. Пак там, 153. 
3 Както споменава и Билярски, И. Пак там.  
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ните норми, логически проблем, който едва ли е убягнал от вниманието на Бобчев. Ключът 

за разрешаването на това "парадоксално" твърдение се намира във виждането за системност 

на правното устройство, предполагащо изграждането на формални родово-видови връзки, 

при анализирането на правото като социално-историческо явление. 

Тук си струва да се обърне внимание и на съвременната интерпретация на проблема за 

съотношението на Еклогата и Закона за съдене на хората. Славова
1
 проследява изказаните 

становища, посочвайки и работите на Бобчев по въпроса, заключава, че той представлява 

свободен славянски превод на текстовете от титул XVII (За престъпленията и наказанията) 

на Еклогата. Заключението, което предлага за авторството на закона е, че той вероятно се 

отнася за новопокръстен народ, за което свидетелстват и отклоненията от гръцкия оригинал 

и че негов автор е високопоставено в църковната йерархия лице. В общи линии това се доб-

лижава и до заключението на Бобчев от 1910 г., според което също не може да се установи 

със сигурност авторството и че той не може да се обвърже с личностите на св. Методий или 

на цар Симеон. Отликата е в акцентът, който се поставя в Историята на старобългарското 

право върху обичайното право, макар че свободният превод на гръцкия оригинал и допъл-

ненията в славянския текст допускат подобно влияние. До такова заключение достига и 

Полывянный: "По сравнению с визант. прототипом в "З. с. л." были облегчены или исклю-

чены многие телесные и членовредительные наказания, вместо к-рых введены церковные 

епитимии. В статьях 2 и 29 присутствуют реликты обычного (талионного) права со 

ссылкой на ВЗ
2
. Содержание "З. с. л."  отражает борьбу визант., западноевроп. и слав. 

правовых традиций с языческими пережитками"
3
. Същият автор посочва, че днес за най-

обоснована се приема "моравската" хипотеза, че паметникът се свързва с дейността на епис-

коп Методий в панонския диоцез, а езикът на паметника е най-близък до превода на славянския 

Номоканон. Тезата отстоявана у нас е, че вероятно паметникът все пак е изготвен в България. 

Така или иначе неговото разпространение е следвало разпространението на славянската книж-

нина, способствано политически и научно от българската държава през ІХ
то 

и Х
то

 столетие. 

Това на практика показва, че с избраната пандектна систематична структура авторът по-

скоро обобщава един формално-методически подход, отколкото изяснява резултата от опреде-

лен когнитивно-издирвателен процес. Съзнавайки дидактическия характер на труда си, Бобчев 

се нуждае от първоначален генерализиран образ, който да определи предмета на изучаваната 

научна дисциплина пред студенти, които за първи път се сблъскват с непозната за тях материя. 

Той им предлага за начало формално-обобщен модел, който да обясни функциите на съответни-

те понятия, преди да се пристъпи към конкретния исторически анализ. Така общото системно 

понятие за право, от което тръгва авторът, се оформя като атемпорална идеална категория, която 

следва да се конкретизира и проследи в отделните исторически епохи. 

В този смисъл Бобчев обръща вниманието към две тенденции, утвърдени вече в истори-

ческото построение, проследено, от една страна, като история на законодателство, а от дру-

га, като история на правото, т.е. законите и обичаите. Очевидно подходът на автора се свър-

                                                           
1 Славова, Т. Закон за съдене на хората. – В: История на българската средновековна литература. Съст. 

А. Милтенова. С., 2008, 196 и сл. Виж и по-старата литература в Андреев, М. Към въпроса за произхода и 

същността на Законъ соудный людьмъ. – В: Год. СУ. Юрид. фак., 49, 1958, 1-60; idem, Римското право и 

славянската Еклога. – В:  Год. СУ. Юрид. фак., 50, 1959, 1, 1-20; Пак там, Является ли Законъ соудный 

людьмъ древнеболгарским юридическим памятником?. – В: Слав. архив. М., 1959, 3-22. 
2 Бел. авт. – стария (вехтия) завет. 
3 Полывянный, Д. Закон судный людем. – В: Православная энциклопедия, достъпна на 06.11.2013 

(http://www.pravenc.ru/text/182515.html). За разпространението сред славяните и нейното значение за 

тях виж и MINALE, V. M. L’influenza delle fonti bizantine sul sistema giuridico della Rus’, Atti della 

Accademia Pontaniana, nuova serie – LVI, Anno Accad 2007, DLXV dalla fondazione, Giannini, Napoli 

2008, 349, 350.  
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зва с второто разбиране за метода на историко-правния анализ и отхвърля ограничения 
"чист" възглед за правото, предвиждащ като предмет на правното дирене само законодател-
ството. Последният по принцип се свързва с късното виждане, че правото е резултат и се 
заключава само във волята на конкретното политическо мнозинство, изключващо други 
морални, психологически, интепретативни или рационални модалитети. Историческият 
анализ на Бобчев надхвърля подобен ограничен възглед и ни сблъсква с една сложна, често 
несистемно подредена действителност, която се нуждае от различни техники на изследване, 
акцентиращи върху обичайното право като основа на съответната правна система. 

Изложението постепенно навлиза в по-дълбоките слоеве на правно-историческия анализ 
на автора, като достига до двете си традиционни направления: вътрешната история (движе-
ние на основните институции от генезиса до наши дни) и на външната история (постъпа-
телната промяна на правото – възникване, развитие и завършек).  

Предметът на изследването на учебника – старобългарското право, на практика предпо-
лага анализирането на ограничен обем от паметници, които са почти напълно обхванати в 
него. Това позволява на автора да включи и двете направления, организирайки изследваната 
материя в ясна систематична структура, подходяща за студентите, изучаващи историята на 
правото от пропедевтична гледна точка, без да си поставя само една чисто научна цел. По-
ради това изглежда допустима една по-голяма степен на систематичност и идеализаторски 
формализъм като резултат на дидактичната насоченост на произведението, без това да зася-
га фундаментално научните заключения на автора за отделните правни паметници, където 
подобно системно структуриране не се открива. 

 

Научно-логически предпоставки на правноисторическия анализ на Бобчев 

Правноисторическият анализ у Бобчев не остава сам за себе си, а е поставен в по-
широкия правен и философски контекст на теорията за научното мислене. Той тръгва от 
общонаучните когнитивни методи на дедукцията и индукция като приема, че в основата на 
правното изследване стои именно индукцията: събирането на факти от наблюдението. Съб-
раните факти се изучават критически и се издирват техните аналогични валенции, а оттам 
се достига и до заключението за същността им.  

На практика това виждане исторически възхожда към диалектичния метод на Платон и 
Аристотел като се приближава към т.нар. синтезис – изграждането на родовите връзки на 
основата на емпиричното изследване на видовите елементи. При това Бобчев поставя ясен 
акцент към на емпиричното познание като първооснова. Това го определя по-скоро като 
адепт на аристотеловото разчупване на строго формалистичната платонова логика за недо-
пустимото трето. В своя анализ авторът се приближава към описателната тенденция на на-
учното дирене като рефлексия на една позитивна действителност – позитивистичен възглед, 
възхождащ към Бейкън, Лайбниц и пр. Аналогията, обаче, като метод и логическа катего-
рия, все пак, връща изследването към определен общ родов белег и създава формално-
идеален макар и обяснителен модел. 

Анализът подчертава, че в основата на правното изследване стои сравнителният метод. 
Бобчев критикува "хегелианците"

1, поради търсенето им на правния гений на човечеството, 
предполагайки една обща обективно-идеалистична предпоставка на историята и се прибли-
жава към Фриман2. Освен този автор, на който се поставя специален акцент в началото на 

                                                           
1 Бобчев, Ст. С. Цит. съч., 14. 
2 Freeman, E. Comparative politics; six lectures read before the Royal Institution in January and February, 1873, 

with the unity of history; the Rede lecture read before the University of Cambridge, May 29, 1872, съчинението е 

цитирано от Бобчев по руския превод на Коркунов: Фриман, Э. Сравнительная политика (шесть лекций, 

читанных в Королевском институте в январе и феврале 1873 года) и Единство истории (лекция, читанная в 
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параграф три: като правно историческа литература, засягаща метода на изследването, са 
посочени и др. като: Ковалевский (който търси определена връзка на социологията със со-
циално-историческите науки), Сергеевич, Коркунов, Зибер, Леонтович, Тайн, Комт, Му-
ромцев, Йеринг, Виндшейд и пр.1 

Възгледите на Бобчев са формирани главно на основата на руски литературни източни-
ци, що се отнася до специалния теоретичноправен анализ. Той се свързва с виждането за 
наличието на позитивна правна конструкция, която е резултат от определен, емпирично 

установен, социален процес. В тази връзка трябва специално да се подчертае влиянието на 
Ковалевский, Коркунов, Сергеевич, Леонтович, както и това на полския учен Зибер, които 
търсят основите на правното построение в различните местни общности като естествен гра-
дивен елемент на правото чрез своите обичаи. Този методологичен подход проличава дори 
в някои от заглавията като: Задружно-общиный характер политического быта древней 

России (Леонтович). В това се вижда близостта на Бобчев към едно социологично-
антропологично направление в правния анализ. То прераства в неговите собствени заклю-
чения в подчертаване на ролята на общността на славяните като източник на правните оби-
чаи, които са модулирали рецепцията на ромейската Еклога, например.  

Коренът на това течение естествено възхожда към германската историческа и пандектна 
школа, чиито ярки представители – Йеринг и Виндшейд, са цитирани в дискутираната тук 
История от 1910. Връзката на руската правна теория, цивилистика, публично право, правна 
история и романистика с немската историческа школа не е случайна, а е резултат от целена-
сочената политика на имперското правителство, стремящо се постоянно да модернизира 
правния ред и да поддържа правната мисъл в близост до модела, оформял държавността на 
Русия в продължение на три века. Рудоквас посочва, че с оглед на реформата в преподава-
нето на право в духа на историческата школа в Германия са били командировани на дър-
жавни разноски много млади руски учени, за да възприемат метода на Савини. Авторът из-
рично посочва, че в този период на Запад е пребивавал и учителят на цитирания от Бобчев 
(supra), Муромцев, тогава все още младият Никита Крылов2. Така близостта на Бобчев до 
германската историческа школа, посредством руските университети, изглежда очевидна.  

Бащата на историческата школа Савини посочва, че приемането на невидимия характер на 
позитивно право, означава отказ от каквото и да е било документално доказателство за произхо-

                                                                                                                                                               
Кембриджском университете 29 мая 1873 года), [Соч.] Эдуарда Фримана; пер. с англ. Николая Коркунова, 

Санкт-Петербург: Л. Ф. Пантелеев, 1880. – VIII, 368 с.  
1 Ковалевский, М. М. О методологических пріемах при изученіи раннего періода в исторіи учрежденій, 

1878, Бобчев цитира и др. произведения от същия автор; Сергеевич, В. И. Задача и метода государственных 

наук, М. 1871 = репр. М.: Книга по Требованию, 2011; КОРКУНОВ, Н. Наука права и естествознание, Всту-

пительная лекция в курсе энциклопедии права, читанная в Петербургском университете 30 ноября 1878 

года, виж пак там. – В: Журнал гражданского и уголовного права, 1879, Год девятый. Книга вторая, Март-

Апрель, 27 – 46; idem. О научном изучении права. – В: Журнал гражданского и уголовного права, 1882, Год 

двенадцатый, Книга пятая, май, 159-194; Зибер, Н. Г. Сравнительное изучение первобытного права. – В: 

Юридический вестник: издание Московского юридического общества, 1884. Т. 16, № 5/6, май-июнь. – 

1884, Г. 16 1884, [т. 17], № 11, ноябрь; Леонтович, Ф. И. О методе научных исследований и о главнейших 

направлениях в науке истории русского права (Задружно-общиный характер политического быта древней 

России). – В: Журнал Министерства народного просвещения, 1874, CLXXIII, 225, CLXXIV, 120 и 194, дос-

тъпно на 17.11.13 http://www.runivers.ru/lib/book7643, виж за идентичността на наименованията idem, Исто-

рия русского право, Варшава, 1902, библ. 8255, Бобчев не цитира кореспонденцията между двете наимено-

вания. THAINE, H. Le Positivisme anglais, 1864; COMPTE, A. Cours de philosophie positive, 1830, 1840; МУРОМ-

ЦЕВ, С. А. Очерки общей теории гражданского права. М., 1878; IHERING, R. Geist des römischen Rechts auf den 

verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, 1883; WINDSHEID, B. Die Aufgaben der Rechtswissenschaft, 1884. 
2 Рудоквас, А. Р. Сергей Андреевич Муромцев и его книга "Гражданское право, Древнего Рима", пред-

говор към Муромцев, С. А. Гражданское право, Древнего Рима. М., 1886, Статут. М., 2003, 12. 
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да на правото. Той вижда във формирането на което и да е правоотношение влиянието по слу-

чайност или по волята на човека, на предходни норми. Това е общото право (allgemeines Recht), 

което е влязло в съзнанието на народа чрез езика и се определя като позитивно (poſitives Recht) 

или народно право (Volksrecht)
1
. Това разбиране се различава от виждането за правото на Келзен 

като чиста правна теория, елемент от правната система, изчистено от подобни антропологични 

влияния
2
. У Бобчев може да се прочете, че отричането на расовото, даже на племенното родство 

като възможна причина за еднаквост на учрежденията е все едно да се приеме друг път на възп-

риемане от народа родоначалник, освен чрез съзнателното – чрез произволното възприемане
3
. 

Тук се вижда утвърждаването на ролята на народа в качеството му на единение на родовете, 

като основа за формирането на позитивното право, макар и авторът вече да е критикувал подоб-

на теза при последователите на Хегеловото учение (supra).  

Днешният коментар на подобна теза разкрива нейната относителна недостоверност. 

Именно липсата на достатъчно документален материал, доказващ наличието на общ национа-

лен корен на правните учреждения у отделните народи, населяващи Европа, налага друг из-

вод, че правото често е резултат не на естествено последователно развитие на националната 

държава, а на съзнателна политика на възприемане на римския модел в повечето представите-

ли както на германския, така и на романския правен кръг. Тази съзнателна политика на рецеп-

ция се дължи на универсалния наднационален възглед за правото на римската юриспруден-

ция, носещ в себе си разбирането, че нормите произхождат както от обичая и закона, продукт 

на съгласието на в рамките на всеки народ, така и от общите, естествени характеристики на 

хората като вид животни, animalia
4
 (тези, които са способни на движение). 

Всъщност моторът на приемствеността от общото право към правото на народите нас-

ледници е езикът. Именно неговото унаследяване е механизмът за разкриване на първично-

то право. В тази връзка в наше време Оландер
5
 посочва, че през 1866 г. парижкото езико-

ведско дружество, в член втори от устава си, забранява разискването на стария въпрос за 

произхода на езика. Това означава, че не е възможно възстановяването на езиковата и оттам 

на правната основа на едно естествено национално развитие, означено от расов или нацио-

нален белег. Това определя и съвременната насока на етимологичните научни дирения – да 

търсят общия произход на думите в техните корени, състоящи се от съгласни т.нар. коренен 

възглед на мислещото човечество. Преди това Оландер реферира Дюмезил, подчертаващ 

липсата на документален материал като аргумент срещу възможността да се възстанови 

"цивилизацията на общите предци". Липсата на документи, удостоверяващи приемстве-

ността, поставя изследователя пред необходимостта да се проследява цялата достъпна лите-

ратурна информация като в този момент някои от авторите се обръщат и към изучаването 

на правните обичаи у днешните народи, свързани със съответната традиция, като търсят 

реликти, свързани с първичната правна основа. 

В основата на научния анализ като цяло и специално в правото стои методът на сравне-

нието. Следвайки това разбиране, Бобчев приема фримановото обяснение, че сходствата са 

                                                           
1 Savigny, Fr. V. C., System des heutigen römischen Rechts, 1840, I, Allgemeine Entstehung des Rechts, 13 и 

сл. = http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/savigny_system01_1840?p=70, достъпна на 18.11.13. 
2 Kelsen, H. Reine Rechtslehre, 1. Aufl., Leipzig und Wien 1934 (2. Aufl.: Wien 1960). 
3 Бобчев, Ст. С. Пак там. 
4 Dig.1.1.1.3, Ulp. 1 inst. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani 

generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. 

Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum 

procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritiacenseri. 
5 Оландер, M. Археология на езика. С., 2006, съставил Г. Каприев, 45, бел. 49 (където цитира 

Dumézil, G. Leçon inaugurel à chaire de civilisation indo-européenne du Collège de France, jeudi 1er 

décembre 1949. Paris, 1950, p. 6-7; 98). Той коментира (ibid. supra, 75 и сл.) и мнението на Савини. 
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резултат или от пряко взаимно заемане между различните култури, или от сходно развитие, 

или от разклонение от общ корен. Въпреки критиката си към хегелианската теория авторът 

не се отдалечава значително от едно нейно проявление, а именно, че историческото разви-

тие се пренася от даден етнически или расов носител. Бобчев поставя акцент върху расовата 

теория чрез заемане на учреждения от народа родоначалник. Така в труда се открояват два 

основни метода: простото съпоставяне и правноисторическото сравнение. Предполага се, че 

най-правилното синтезиране на родовите обяснителни характеристики на изследваните яв-

ление може да се постигне не чрез простото сравнение, а чрез издирването на общия исто-

рически корен. Това историческо сравнение се подпомага от етнологичния, сюрвивалния, 

филологическия (правноезиковедски), митологическия и археологическия методи.  

Това наистина са подходите, които биха позволили да се изчерпи достъпния информа-

ционен масив с оглед на издирването на общия правен прототип в националния живот и 

дори в националното правно изживяване и съзнаване. Подобна е и насоката на езиковите 

изследвания от края на ХІХ в. и началото на ХХ в., когато Сосюр
1
 например критикува 

сравнителната граматика, посочвайки, че тя всъщност е историческа грамати-

ка. Проследяването на историческата езикова памет на народа е сред основните научни 

похвати на Бобчев в други негови произведения, но тези му възгледи не стоят твърде далече 

от корените на историческата школа. Този негов подход може да бъде открит и в дискути-

раната тук История от 1910. Учениците на Савини, братята Вилхелм и Якоб Грим и по-

специално Якоб, също проследяват езиковите следи в митологията към архетипа на обичая, 

включително и на правния обичай. Бобчев е толкова впечатлен от този подход, че цитира дос-

ловно лозунга на Якоб: "unsere Sprache ist auch unsere Geschichte"
2
. Друг учен швейцарецът 

Пикте
3
, на свой ред цитиран от Бобчев, се опитва да реконструира обичайте и езика на прото-

народа на арийците. Трябва да се подчертае, че именно Пикте
4
 е първият учител на Сосюр, 

което подчертава линията на приемственост на подхода на историческото сравнение. 
 

Заключение 

Бобчев ни се представя като учен позитивист, поставящ в центъра на изследването раз-

бирането за наличието на позитивното знание, достъпно ни чрез опита. Това в смисъл на 

изследването на правното обществено съзнание означава приемане на ясен материален 

обект на правното дирене, видян от автора в правото като съвкупност от закони и обичаи, 

насочени към осъществяване интересите и благоденствието на човека. Този позитивен им-

ператив за наличието на ясна документална основа на правната наука предполага и намира-

нето на материалния носител на правото: това за Бобчев е духовната и материалната култу-

ра на народа, свързана с една расова идея на приемственост на съвременната култура от 

тази на един първичен модел. Такава идея от правна и правноисторическа гледна точка е 

резултат от силното влияние на германската историческата школа и вижда правото не като 

императив на разума, а като закономерно развиващ се и затова необходим продукт на ду-

ховния живот на народа. По този начин се избягва от необходимостта правото да бъде разг-

леждано като рационален факт на целесъобразност, произтичащ не от националната му ха-

рактеристика, а от общочовешката природа.  

В крайна сметка позитивистичният възглед довежда до разбирането, че единствено тво-

рецът на правото е съответният народ и само неговата воля, експлицитна или имплицитна 

                                                           
1
 Виж за това ОЛАНДЕР, М. Цит. съч., 185, 186, който цитира de Saussure, F. Cours de linguistique 

générale (1910-1911), Mauro, Paris, Payot 1972, 16. 
2 Grimm, J. Über den Ursprung der Sprache, 1851, 275. 
3 Pictet, A. Les origines indo-européennes ou les Arias primitifs, Paris, Cherbuliez, 1859, цитирано и в 

Бобчев, Ст. С. Цит. съч. 19, където той погрешно го определя като французин. 
4 Оландер, М. Пак там. 



 261

(чрез съответните нрави и обичаи) може да бъде източник на правото. Безспорно, независи-

мо дали търсим източника на правото в материално-позитивична или рационална-

идеалистична (резултат от човешката способност за целесъобразно съждение) основа, мате-

риалният обект на научното дирене се свежда до езика. Бобчевият позитивизъм съответства 

и на вижданията на неговите научни модели. Такива са например Хердер, който търси об-

щата национална основа в еврейския език, Лайбниц, който отново вижда в нацията носите-

лят на езиковото развитие в рамките на един етимологичен анализ, без обаче да се скача от 

нация на нация, ако втората е твърде отдалечена от първата
1
. Подобно емпирично или мате-

риалистично разбиране за правото не е без архетипи в античната философия на Секст Ем-

пирик например, който цитира Хезиод в противопоставянето му на реторическата заплаха 

чрез законите, които са скелетите на полисите
2
. Този метод на научно дирене търси и нами-

ра за себе си общ систематичен модел от обективни предпоставки за правото и се опитва да 

обясни неговото историческо развитие въз основа на тази съвременна система.  

В крайна сметка от гледна точка на актуалното виждане за правото не можем да се кон-

центрираме само върху нацията, за да изведем общото или специалното (субективното) не-

гово разбиране. В исторически смисъл това се свежда до липсата на доказателства за непре-

къснатото национално развитие, а в смисъла на доктрината на действащото право, в невъз-

можността позитивното право да отрази всеки конкретен случай, за който трябва да се раз-

даде правосъдие. Това логическо противоречие в позитивния метод на практика се разре-

шава от разбирането за правосъдието като механизъм за изнамиране на адекватното правно 

решение и е корелат на виждането за справедливост и истина. Истинното или правилното 

решение е продукт на творческо познавателната способност да се изнамери съответното 

справедливо (целесъобразно) решение в интерпретацията на съответния правен текст. Този 

подход е пряко свързан с анализите на Вико (във виждането, че истината съответства на 

справедливостта и че истинното и направеното взаимно се заменят)
3
, който също е цитиран 

от Бобчев като един от авторитетите на езиковия метод за разбирането на правото заедно с 

Кюжа и Гроций като основоположници на хуманизма в правната философия. 

В крайна сметка "Историята" на Бобчев от 1910 г. ни разкрива, че той е наясно с огра-

ничеността на който и да е от предложените правни методи и че усложнената правноисто-

рическа действителност не може да бъде затворена в определени формални граници, а се 

нуждае от целия научно-теоретичен инструментариум за своя анализ. 

 

 

 

                                                           
1 Herder, J. G. Vom Geist der hebräischen Poesie I, Б. 1872, 324, цит. от Оландер, М. Цит. съч., 71, 

бел. 16; Leibniz, G. W. Nouveaux Essais sur l’entendement humain, Amsterdam – Leipzig 1704, (Œuvres 
philosophique) Paris 1900, 242-243, цит. от Оландер, М. Цит. съч., 60-61, бел. 18. Бобчев също цитира 
Хердер ibid. 24, бел. 3. 

2 Оландер, М. Цит. съч., 159, бел. 106, 107, където той цитира Sextus Empiricus, Contre les rhéteurs 
31, превод Pérez, B. Contre les professeurs, sous la dir. de Pellegrin, P. 2002, 262. 

3 Джан Батиста Вико, VICO, G. De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda 
(1710), 48 критикува декартовото виждане за истината, изразено в Da nostri temporis studiorum ratione, 
с виждането си, че verum et factum convertuntur, verum esse ipsum factum; idem, Principj di scienza 
nuova. – В: Opere, изд. от Paollo Rossi, Milano 1959, 126: Il vero delle leggi è un certo splendore di che ne 
illumina la ragion naturale; onde spesso i giureconsulti usan dire "verum est" per "aequum est". Бобчев също 
цитира Вико и Кюжа, 23, бел. 1, в контекста на историческото и граматическото разбиране за правото. 
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ПОНЯТИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛНОПРАВЕН СПОР 

доц. д-р Ивайло Стайков,  
департамент "Право" на НБУ,  

e-mail: istaikov@nbu.bg 

Резюме: В българското осигурително законодателство няма легално определение на 

понятието "осигурителноправен спор"
1
. По принцип правното понятие за "спор" е докт-

ринално и затова законодателят се въздържа да го определя в правна норма. 

В настоящата статия се изследват най-общите въпроси на теорията на осигурител-

ноправните спорове, като отделните техни аспекти следва да бъдат предмет на отделно 

научно изследване. 

 

Ключови думи: осигурително право, понятие, спор, теория 

 

On the Notion of Social Security Dispute 

 

Summary: There is no legal definition in Bulgarian Social Security Law about the term "social 

security dispute". In principle the legal definition of "dispute" is doctrinal, that is the reason why 

the legislative body has not defined it in a regulatory act. 

In the present paper only the most general issues of the social security dispute theory are 

under study and the author is on the opinion that the specific aspects of those social security 

disputes should be the subject-matter of a detailed monographic work. 

 

Key words: Social Security Law, Definition, Dispute, Theory 

 

І. Понятието "спор в правото" 

1. В българското осигурително законодателство няма легално определение на понятието 

"осигурителноправен спор"
2
. По принцип правното понятие за "спор" е доктринално и зато-

                                                           
1
 Различно е положението в трудовото право, където в чл. 357 КТ е дадена легална дефиниция на 

понятието "индивидуален трудов спор", а понятието "колективен трудов спор" се определя въз основа 

на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗУКТС, която в голяма степен също има дефинитивен характер. Трудо-

вото право е единственият правен отрасъл в българската правна система, който легално определя по-

нятието "спор" във връзка с материалните правоотношения, които са негов предмет на правно регули-

ране. Вж. Средкова, Кр. Трудово право на Република България. Лекции. Трудови спорове. С., УИ "Св. 

Кл. Охридски", 1995, с. 5-6, 9-10, 31-34; от нея: Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално 

трудово право. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, с. 520-522; Мръчков, В. Трудово право. 8. изд. С., 

Сиби, 2012, с. 723-726, 865-874. В действителност и чл. 357 КТ, и чл. 1, ал. 1 ЗУКТС не определят 

самото понятие за трудов спор (индивидуален и колективен) в неговата същност, а посочват предмета 

и страните на съответния спор. 
2 Различно е положението в трудовото право, където в чл. 357 КТ е дадена легална дефиниция на 

понятието "индивидуален трудов спор", а понятието "колективен трудов спор" се определя въз основа 

на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗУКТС, която в голяма степен също има дефинитивен характер. Трудо-

вото право е единственият правен отрасъл в българската правна система, който легално определя по-

нятието "спор" във връзка с материалните правоотношения, които са негов предмет на правно регули-

ране. Вж. Средкова, Кр. Трудово право на Република България. Лекции. Трудови спорове. С., УИ "Св. 
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ва законодателят се въздържа да го определя в правна норма. Поради това понятието "оси-

гурителноправен спор" следва да се изгради на основата на общото учение за споровете в 

правото и чрез характеристика на специфичните белези на спора в осигурителното право, 

извлечени чрез анализ на тяхната правна уредба. 

В настоящата статия се изследват най-общите въпроси на теорията на осигурителноп-

равните спорове, като отделните техни аспекти следва да бъдат предмет на отделно научно 

изследване
1
. 

2. Правният ред изисква всяко правоотношение да възникне, съществува и прекрати съ-

образно постановеното от правните норми. Това е законосъобразното развитие на правоот-

ношението. Такова развитие е налице, когато насрещните страни на правоотношението 

имат взаимно съвпадащи представи относно меродавните за правоотношението юридически 

факти и взаимно съвпадащи разбирания за правните последици, които правната норма 

прикрепва към тези факти. Това е първата предпоставка за законосъобразното развитие на 

всяко правоотношение. Съгласието на насрещните страни по правоотношение се отнася до 

всеки момент от развитието на правоотношението – възникване, съществуване и прекратява-

не. Съгласие трябва да има и относно елементите от съдържанието на правоотношението – 

субективните права и юридическите задължения на страните му. Правоотношението се раз-

вива законосъобразно само когато има единство (съвпадение) в убежденията на страните 

относно субективното право на едната страна и насрещното (корелативното) юридическо 

задължение на другата страна. 

Но само съвпадение в правните убеждения на страните относно насрещните права и за-

дължения в съдържанието на правоотношението не е достатъчно, за да се развие то законо-

съобразно. Необходимо е също и съвпадение между поведението на носителя на субектив-

ното право и поведението на носителя на юридическото задължение. Това е втората пред-

поставка за законосъобразното развитие на правоотношението. Поведението на всяка една 

от страните по правоотношението, т.е. фактическите и правни действия, които трябва да се 

извършат (активно поведение) или неизвършат (пасивно поведение), трябва да са съобразе-

ни с диспозицията на правната норма, която ги налага. Това означава носителят на субек-

тивното право да го упражнява по начина, предписан от правната норма, а носителят на 

юридическото задължение да го изпълни добросъвестно, точно и навреме. Всяка от страни-

те по правоотношението очаква от насрещната страна това поведение, което е установено от 

правната норма и включено в съдържанието на съществуващото между тях правоотноше-

ние. Само така ще се постигне това, което се нарича изпълнение на правоотношението, и ще 

се осъществи в пълнота крайната правна цел – правоотношението да изпълни социалното си 

и правно предназначение. 

Когато посочените две предпоставки за законосъобразното развитие на правоотношени-

ето не са налице, се стига да незаконосъобразното развитие на правоотношението. Това е 

нежелано от правния ред състояние на правоотношението, защото последното не може да 

изпълни своето социалното и правно предназначение. Това е патологично развитие на пра-

воотношението. 

                                                                                                                                                               
Кл. Охридски", 1995, с. 5-6, 9-10, 31-34; от нея: Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално 

трудово право. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, с. 520-522; Мръчков, В. Трудово право. 8. изд. С., 

Сиби, 2012, с. 723-726, 865-874. В действителност и чл. 357 КТ, и чл. 1, ал. 1 ЗУКТС не определят 

самото понятие за трудов спор (индивидуален и колективен) в неговата същност, а посочват предмета 

и страните на съответния спор. 
1 Теоретичното изследване на осигурителноправните спорове не е достатъчно застъпено в българ-

ската осигурителноправна наука. Единствено в систематичния курс по осигурително право на проф. 

Кр. Средкова има съответен тематичен раздел. Вж. Средкова, Кр. Осигурително право. 4. изд. С., Си-

би, 2012, с. 541-558. 



264 

3. Незаконосъобразното развитие на правоотношението се свързва с правен спор. Той 

представлява външно проявено противоречие (несъвпадане, разминаване) на правните 

убеждения на насрещните страни на правоотношението
1
. Противоречието може да се отна-

ся както до юридическите факти, меродавни за възникването, съществуването, изменението 

или прекратяването на правоотношението, така и до правното значение на тези факти, т.е. 

за юридическите последици, които прикрепя към тях правната норма. Спорещите страни 

взаимно отричат съществуването на конкретно субективно право и съответно – на юриди-

ческото задължение. Това е така поради корелативната връзка между субективно право и 

юридическо задължение в рамките на едно правоотношение. Отричането (непризнаването) 

на субективното право означава едновременно отричане и на насрещното юридическо за-

дължение. От гледна точка на носителя на юридическото задължение, ако той счита че в 

конкретния случай то не е възникнало за него, предявената претенция за наличие на субек-

тивно право от насрещната по правоотношението страна, се явява неоснователна. Така ед-

ната страна по правоотношението неоснователно претендира за възникнало субективно 

право и иска да го упражни, което означава, че насрещната страна има юридическо задъл-

жение и ще трябва да го изпълни. Страните спорят относно това дали в правната действи-

телност се е проявил определен юридически факт или ако признават неговото проявление, 

те спорят относно правните му последици. 

Правният спор най-често се развива в неизпълнение на юридическото задължение от 

страната, която го има. Отричането на субективното право и следователно и на юридичес-

кото задължение оправдава неизпълнението на последното. При неизпълнение на юриди-

ческо задължение липсва съвпадане между дължимо и фактическо поведение, вследствие от 

което се стига до неудовлетворяване на насрещното субективно право и носителят му се 

оказва лишен от облагата, в което то се състои. Но дори и когато носителят на юридическо-

то задължение го признава, но не го изпълнява, пак е налице правен спор, защото субектив-

ното право е неудовлетворено и като такова то губи преобладаваща част от своя правен по-

тенциал. Липсата на доброволно изпълнение на едно признато юридическо задължение е 

правонарушение, което в общественото съзнание е по-осъдително, отколкото непризнаване-

то на съществуването на самото задължение. 

Незаконосъобразното развитие на правоотношението накърнява правния ред, защото 

осуетява неговата регулираща сила. Затова правото създава съответните механизми за само-

защита и способи за адекватна реакция срещу незаконосъобразното развитие на правоот-

ношението. 

 

ІІ. Характеристика на осигурителноправния спор 

1. Дефиниция 

На основата на предложената общотеоретична постановка може да се изведе дефиници-

ята за осигурителноправен спор. Той представлява външно проявено противоречие (несъв-

падане, различие) на правните убеждения (становища, твърдения) на насрещните страни на 

осигурителното правоотношение във връзка с правата и задълженията им по общественото 

(социално) и здравно осигуряване. Следователно на първо място осигурителноправният 

спор е вид правен спор и носи всички общи характеристики на това понятие. За цялостната 

характеристика на тази правна категория е необходимо да се анализират специфичните бе-

лези, които определят един спор като осигурителноправен. Тези специфични правни белези 

са следствие от вида на материалното правоотношение, по повод на което се поражда и раз-

                                                           
1 Вж. така Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. 5. изд. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 

с. 27-31. Определението е дадено по отношение на гражданскоправните спорове, но то има значение и 

за другите правни спорове, т.е. общотеоретичен характер. 



 265

вива правният спор, като се изхожда от отрасловото деление на българската правна система. 

Правноотрасловата принадлежност на правоотношението придава и правноотраслова ха-

рактеристика и на спора. На свой ред съдържанието на материалното правоотношение, по 

повод на което се поражда правният спор, предопределя предмета и страните на спора. 

 

2. Незаконосъобразно развитие на осигурителното правоотношение 

Осигурителноправният спор е спор относно възникването, съществуването, изпълнение-

то или прекратяването на осигурителното правоотношение. Той се свързва с незаконосъоб-

разното развитие на осигурителното правоотношението. 

Във връзка с по-пълното осмисляне на анализирания въпрос е необходимо да се направи 

предварителното уточнение какво следва да се разбира под понятието "осигурително пра-

воотношение". 

2.1. Понятието "осигурително правоотношение" е предимно понятие на правната докт-

рина. То е създадено и развито от осигурителноправната наука. Прието е и се използва ши-

роко и в правоприлагането, преди всичко в съдебната практика. Впоследствие чрез нормот-

ворческата дейност то навлиза и в законодателството и става легално понятие, т.е. понятие 

на действащото обективно право (вж. чл. 124, ал. 2 КСО). Това е сравнително рядко явле-

ние. По принцип правните термини и понятия от действащото право навлизат в съответната 

отраслова правна наука, за да бъдат изучени, анализирани и изследвани от нея, а не обрат-

ното. Преминаването на научни понятия в действащото право е показателно за използване-

то на постиженията на правната наука. То може да бъде положително оценявано като влия-

ние на науката върху формирането на понятийния апарат на законодателството. Това е и 

показател за степента на зрялост на съответния правен отрасъл и за научните постижения на 

съответната отраслова правна наука
1
. 

"Осигурително правоотношение" е правно понятие с висока степен на правна абстрак-

ция. Не е възможно да се изгради единно понятие за осигурително правоотношение с пос-

тоянен персонален субстрат (страни на правоотношението) и с единно и неизменчиво пред-

метно съдържание (права и задължения на страните; правно благо и дължимо поведение; 

престации и ред за тяхното удовлетворяване и т.н). В социалната и правната действителност 

осигурителното правоотношение съществува само и единствено чрез своите видове. Това е 

пряко следствие от богатото и сложно съдържание на основните конституционни права на 

обществено осигуряване (чл. 51, ал. 1 и 2 Конст.) и на здравно осигуряване (чл. 52, ал. 1 и 2 

Конст.). Реализацията на тези социално-икономически права в правната действителност и 

постигането на правно-социалната цел, заради която те са регламентирани, обуславя нали-

чието на повече осигурителни правоотношения
2
. Действащото право създава система на 

осигурителни правоотношения, която произтича и следва системата на българското осигу-

рително законодателство. 

2.2. Най-обобщеното видово деление е на система на осигурителните правоотношения в 

общественото (социалното) осигуряване и система на здравноосигурителните правоотно-

шения. Съобразно друг квалификационен критерий се дефинират осигурително правоотно-

                                                           
1 Понятието "осигурително правоотношение" не е така масово употребявано в действащото осигу-

рително законодателство, каквато е употребата на понятието "трудово правоотношение" в действащо-

то трудово законодателство. Срв. Мръчков, В. Трудово право. Цит. съч. с. 142-147; от него: Осигури-

телно право. 5. изд. С., Сиби, 2010, с. 93-94. Обяснението за това е в сравнително късното отделяне на 

осигурителното право от трудовото право и обособяването му като самостоятелен правен отрасъл, 

съответно относително обособено законодателство и правно-отраслова наука, която го изследва и 

изучава. 
2 Вж. така Мръчков, В. Осигурително право. Цит. съч. с. 101-102; Средкова, Кр. Осигурително 

право. Цит. съч., с. 288-290. 
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шение по набиране на средствата за социалното и здравното осигуряване и осигурително 

правоотношение по разходване на средствата за социалното и здравното осигуряване. Ня-

кои осигурителни правоотношения имат публичноправен характер, а други частноправен. 

Последното обстоятелство дава отражение върху характера на правните спорове и като 

следствие на това и върху редът за разглеждане и решаване на тези спорове. 

В рамките на посочените системи на осигурителни правоотношения се разкрива вът-

решна дифeренциация, което обстоятелство е една от причините за трудностите при тяхно-

то научно изследване. В материята на социалното осигуряване се различават осигурителни 

правоотношения по краткосрочното обществено осигуряване и такива по дългосрочното 

(пенсионно) обществено осигуряване (основно държавно задължително, частно допълни-

телно задължително и доброволно). Като се изходи от субектния състав на осигурителното 

правоотношение се разграничават осигурително правоотношение между осигурителния 

орган и осигурителя; осигурително правоотношение между осигурителния орган и осигуре-

ното лице; осигурително правоотношение между осигурителния орган и самоосигуряващо-

то се лице
1
. Осигурителните правоотношения от всяка от двете класификационни групи 

                                                           
1 Проф. Кр. Средкова (Осигурително право. Цит. съч., с. 293-294) разграничава и други видове 

осигурителни правоотношения. В зависимост от целта на правоотношението тя дефинира регулативни 

и охранителни правоотношения. Към групата на охранителните правоотношения се причисляват пра-

воотношенията, които се развиват във връзка с гаранциите за упражняване на осигурителните права и 

за изпълнение на осигурителните задължения и във връзка с отговорността за тяхното нарушаване. 

Това са правоотношенията при осъществяване на контрол за спазване на осигурителното законодател-

ство или при решаване на осигурителноправните спорове. Считам, че тези посочени правоотношения 

нямат осигурителен характер. Те са правоотношения по повод провеждането на общественото и 

здравното осигуряване, но самите те не са осигурителни правоотношения. Нито едно от тях не може 

да се съотнесе с дефиницията на авторката за осигурително правоотношение: регулирано от правото 

отношение относно материалното осигуряване на гражданите в случаите на неработоспособност и 

други обективни причини, които не им позволяват да осъществяват трудова дейност за придобиване 

на средства за живот (с. 289). Правоотношенията по осъществяване на контрол за спазване на осигу-

рителното законодателство са административни или финансови в зависимост от характер на контрола 

– административен или финансов. Правоотношенията при реализация на отговорността за нарушаване 

на осигурителното законодателство имат административнонаказателен или гражданскоправен харак-

тер в зависимост от вида на юридическата отговорност, която се реализира. Същото се отнася и за 

правоотношенията при решаване на осигурителноправни спорове. Когато тези спорове са по държав-

ното задължително обществено или здравно осигуряване те имат административнопроцесуален харак-

тер, а когато са по допълнителното задължително или доброволно социално осигуряване и по допъл-

нителното здравно осигуряване те имат гражданскопроцесуален характер. Необходимо е да се напра-

ви следното важно уточнение: по материалноправна принадлежност и тези спорове са осигурителноп-

равни (спор относно едно осигурително правоотношение), но когато те се разглеждат и решават по 

съдебен ред са налице административнопроцесуални или гражданскопроцесуални правоотношения. 

Логиката е същата, както при материално наказателно правоотношение и наказателнопроцесуално 

правоотношение, финансово материално правоотношение, когато при правен спор относно неговото 

възникване, съдържание и прекратяване, спорът се разглежда по административнопроцесуален ред, 

търговско правоотношение, спорът относно което при съдебно разглеждане е в рамките на гражданс-

копроцесуално правоотношение. 

Съобразно критерия характер на правата и задълженията в съдържанието на правоотношението, 

проф. Средкова разглежда материални и процедурни правоотношения. Проблемът е, че всъщност се 

прави класификация на видовете материални осигурителни правоотношения като предмет на правна 

уредба от позитивното осигурително право, а в същото време се разграничават материални и процесу-

ални правоотношения. По отношение и на двете групи процедурни (процесуални) правоотношения, 

които посочва авторката, те не са и не могат да бъдат определени като осигурителни правоотношения. 

Правоотношенията по пенсионното производство наистина са процесуални. Те са необходими за ус-
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допълнително може да се дефинира и по отношение на вида на социалното осигуряване – 

основното държавно задължително обществено осигуряване; допълнителното частно за-

дължително (пенсионно) и доброволно (пенсионно и за безработица) социално осигуряване. 

Изключително богатство има и при здравноосигурителни правоотношения в държавното 

(основно) здравно осигуряване, което положение има отражение и по отношение на въз-

можните правни спорове в този вид осигуряване. Те следва да бъдат предмет на отделно и 

обстойно правно изследване. 

Възможно е да се дефинират осигурителни правоотношения дори на основата на норма-

тивно уредените осигурени социални рискове. Тук ще бъде представен само един, но много 

показателен пример. 

При риска старост се развиват правоотношения както по основното държавно задължи-

телно обществено осигуряване, така и по частното допълнително задължително пенсионно 

осигуряване, а може да има и по частното допълнително доброволно пенсионно осигурява-

не. Това са все правоотношения по дългосрочното обществено осигуряване, които в преоб-

ладаващия брой хипотези могат да се развиват паралелно, но всяко от тях има свое собстве-

но предметно съдържание, страни, момент на възникване на самото правоотношение
1
 и на 

конкретни права и задължения в неговото съдържание, прекратяване на правоотношенията 

– като основания за това и като времеви момент (отново ясно се откроява разликата между 

допълнителната пожизнена пенсия за старост и пенсията за осигурителен стаж и възраст). 

Поради капиталово-покривния принцип, на който е изградено допълнителното задължител-

но пенсионно осигуряване, при смърт на осигуреното лице или на пенсионера, натрупаните 

средства (или остатъка от тях) по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или 

разсрочено на неговите наследници, съгласно Закона за наследството – чл. 170, ал. 1 и 2 

КСО. Особено характерна е хипотезата на разсрочено изплащане на средствата по партида-

та, защото осигурителното правоотношение продължава да съществува за дълго време, ма-

кар и с променен субектен състав. В случая смъртта на осигуреното лице, респ. пенсионера, 

е правопроменящ юридически факт по отношение на осигурителното (пенсионно) правоот-

ношение, а не правопрекратяващ. Не така стоят нещата при държавното пенсионно осигу-

ряване. При смърт на осигуреното лице се прекратяват всички възможни осигурителни пра-

воотношения, в които то може да участва – арг. чл. 10 КСО – смъртта на физическото лице 

слага край на неговата правосубектност, води до прекратяване на основанието за осигуря-

ване (упражняване на трудова дейност) и оттам и на осигурителното правоотношение. За 

                                                                                                                                                               
тановяване на реализацията на съответния осигурен социален риск (осигурителния случай) и другите 

законови предпоставки, за да възникне правото на определен вид пенсия. Чрез съответните процесу-

ални правоотношения се установява наличието на юридическия факт (на практика фактически със-

тав), от който възниква и впоследствие съществува материалното осигурително правоотношение по 

дългосрочното обществено осигуряване. 

Правоотношенията при осъществяване на контрол за спазване на осигурителното законодателство 

и при реализация на отговорността за нарушаване му, както и тези по пенсионното производство и 

при решаване на осигурителноправни спорове са правоотношения по повод на материалните осигури-

телни правоотношения, но по правната си същност не са осигурителни правоотношения. Те са непос-

редствено свързани с осигурителните правоотношения, част са от предмета на правно регулиране на 

осигурителното право и правната теория с основание ги включва в системата на осигурителното право 

в специалната ѝ част (Вж. цитираните курсове по осигурително право на Мръчков. В., с. 491-511 и на 

Средкова, Кр., с. 559-603). 
1 Този момент може да съвпада като време за някои правоотношения, но може и да се различава – 

срв. чл. 167, ал. 1 и 2 КСО във връзка с допълнителната пожизнена пенсия за старост, получавана по 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване от универсален пенсионен фонд и чл. 68 и сл. 

КСО относно пенсията за осигурителен стаж и възраст по държавното обществено осигуряване. 
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това правоотношение смъртта е само и единствено правопрекратяващ юридически факт. На 

съвсем различна плоскост стои въпросът за придобиване на право на наследствена пенсия – 

чл. 80-83 КСО. Това е друго осигурително (пенсионно) правоотношение, с различно съдър-

жание и страни, от вече прекратеното правоотношение. При наследствените пенсии няма 

универсално правоприемство поради наследяване, а възникване на ново пенсионно право-

отношение при наличие на посочените от закона предпоставки. Смъртта на осигуреното 

лице е един от правопораждащите юридически факти за това ново правоотношение. Смърт-

та на пенсионера е основание за прекратяване на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 

чл. 96, ал. 1, т. 1 КСО, което означава и прекратяване на осигурителното (пенсионно) пра-

воотношение. Не е възможно това правоотношение по дългосрочното обществено осигуря-

ване да продължи да съществува с променен субектен състав – например наследниците на 

починалия пенсионер. По отношение на правото на добавка от пенсията на починалия съп-

руг по чл. 84 КСО въпросът се поставя подобно на този при наследствените пенсии. Смърт-

та на пенсионера прекратява пенсионното му правоотношение и поради това логически не е 

възможно правоприемство и промяна в субектния състав на правоотношението. Налице е 

обаче промяна в съдържанието на пенсионното правоотношение на преживелия съпруг. 

Смъртта на единия съпруг пенсионер е правопрекратяващ юридически факт за неговото 

пенсионно правоотношение и в същото време – правопроменящ юридически факт за пенси-

онното правоотношение на преживелия съпруг. 

Подобен анализ може да бъде направен и по отношение на другите уредени в действа-

щото осигурително право осигурени социални рискове. Този анализ надхвърля предметните 

рамки на настоящото научно изследване. 

2.3. Следователно под "осигурително правоотношение" се разбират всички възможни 

видове осигурителни правоотношения при осъществяване (провеждане) на общественото и 

на здравното осигуряване
1
. Чрез правно уредените видове материални осигурителни право-

отношения се реализират и постигат своето социално и правно предназначение конкретните 

осигурителни субективни права, като в същото време се изпълняват по предписания от за-

кона ред юридическите осигурителни задължения. Чрез материалните осигурителни право-

отношения се провежда на практика общественото (социалното) и здравното осигуряване в 

неговата пълнота. Материалните осигурителни правоотношения като вид обществени от-

ношения нямат друго битие, освен и единствено като правоотношения
2
. 

Поради това при възникване на правен спор относно развитието на правоотношенията 

при осъществяване на контрол за спазване на осигурителното законодателство или при реа-

лизация на юридическата отговорност за нарушаване му, то този спор не е осигурителноп-

равен. Това са правоотношения по повод на материалните осигурителни правоотношения, 

но не са осигурителни правоотношения. 

 

 

 

                                                           
1 Необходимо е отново да се подчертае, че от гледна точка на материалноправната им принадлеж-

ност осигурителноправни по характер са и споровете по допълнителното задължително и доброволно 

пенсионно осигуряване, допълнителното доброволно осигуряване за безработица, както и по задъл-

жителното и доброволно пенсионно осигуряване. Друг е въпросът, че при съдебно разглеждане и ре-

шаване на тези спорове, правоотношенията, които се създават и развиват, са гражданскопроцесуални. 

Правната характеристика на тези осигурителноправни спорове и редът за тяхното разглеждане трябва 

да бъдат предмет на отделно теоретично изследване. 
2 Проф. Кр. Средкова го определя като формално обособено правоотношение. Вж. Средкова, Кр. 

Осигурителни правоотношения. Лекции по осигурително право. С., Сиби, 2000, с. 10-11; от нея: Оси-

гурително право. Цит. съч., с. 290. 
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Поради посочената обективна невъзможност да се изгради единно понятие за осигури-

телно правоотношение с постоянен персонален субстрат, следва и невъзможността да се 

дефинира общо понятие и за осигурителноправен спор. Осигурителноправен спор в единст-

вено число е само обобщена правна абстракция подобно на понятието "осигурително пра-

воотношение". Видовото деление и многообразието на осигурителните отношения дават 

пряко отражение и върху многообразието на възможните проявления на осигурителноправ-

ните спорове. Именно поради това във всеки конкретен случай следва да се има предвид 

какъв смисъл се влага в словоупотребата на едното или другото понятие. 
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Резюме: През последните няколко десетилетия дистанционната работа добива все по-

широко разпространение. Настоящият доклад разглежда причините за това и нейните пре-

димства за работника и работодателя, а също така и същността на дистанционната ра-

бота, чертите, които я отличават от традиционното трудово правоотношение, както и 

някои проблеми и недостатъци на нейната правна регламентация в Кодекса на труда. 

 

Ключови думи: дистанционна работа, надомна работа, работата от разстояние, спе-

цифични трудови правоотношения 

 

Summary: In recent decades, telework is becoming more widespread. This report examines the 

reasons for it and its advantages for the employee and the employer, and also the nature of 

telework, the traits that distinguish it from the traditional employment relationship, and some 

problems and deficiencies of its legal regulation in the Labour Code. 

 

Key words: distant working, home working, teleworking, specific employment relationships 

 

 

І. Увод 

През последните няколко десетилетия дистанционната работа (известна с английския 

термин "telework", въведен в икономическата наука още през 1973 г. от Джек Нилес) добива все 

по-широко разпространение в световната икономика. Причините за това са две групи – тех-

нически и социално-икономически. Техническите причини са свързани с все по-бързото 

развитие на техниката (компютри, лаптопи, мобилни телефони), на новите информационни 

технологии (и преди всичко на интернет) и на възможностите за предаване на информация от 

разстояние. Социално-икономическите причини са свързани с предимствата, които дистанцион-

ната работа предлага както за работника, така и за работодателя. 

Всичко това доведе до сериозни изменения на пазара на труда. Наблюдава се все по-голяма 

децентрализация на служебната дейност във времето и пространството. Все повече намалява 

значението на непосредствения контрол, осъществяван от работодателя върху работата на ра-

ботника. В много области на обществения труд отпадна необходимостта той да се полага неп-

ременно в помещения, осигурени от работодателя и все повече са случаите, в които работното 

място на работника може да бъде всяко едно място, където има компютър и достъп до интернет. 

Човек вече би могъл да работи на някоя пейка в парка или на някоя маса в любимото кафене. 

Човек вече би могъл да работи и пътувайки – неслучайно всички летища и хотели предлагат 

свободен достъп до интернет. 

 Все повече млади хора при това не само програмисти и хора, работещи в областта на ин-

формационните технологии, но и счетоводители, журналисти, дизайнери, преводачи, специа-
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листи в областта на рекламата, застраховането, търговията и връзките с обществеността, а също 

така и научни работници и творци предпочитат дистанционната работа, тъй като тя им дава 

възможност за по-голяма независимост и по-добър баланс между работното време и свободното 

време, между работата и личния живот. Дистанционната работа дава възможност за такова раз-

пределение на работното време, което да отговаря на индивидуалните биоритми на работника 

(някои хора са по-работоспособни сутрин, а други – вечер) и по този начин способства да се 

повиши производителността на труда, неговата ефективност. Това е в интерес както на работни-

ка, така и на работодателя. Освен че дава възможност за гъвкаво разпределение на работното 

време и нагаждане към индивидуалните нужди на работника, дистанционната работа също 

така спестява производствени разходи на работодателя – например за наемане на големи 

офис площи и осигуряване на работни места, както и разходите, свързани с поддържането 

на тези места (осветление, отопление, почистване), организиране на храненето на работни-

ците и т.н. Тя спестява също така транспортните разходи и времето, което работниците биха 

загубили за пътуване до мястото на работа и обратно. В по-глобален аспект разрастването 

на дела на дистанционните работници би могло да съдейства за спестяване на гориво и при-

родни ресурси, намаляване на трафика и задръстванията в големите градове, намаляване 

замърсяването на околната среда с автомобилни газове и т.н. Дистанционната работа е в 

състояние да намали прекомерното струпване на хора в големите градове в търсене на рабо-

та, като даде възможност на много хора, живеещи в отдалечени райони, в малки градове 

или села, да работят от дома си, т.е. да се намали т.нар. "трудова миграция" – преместване 

на хората от едно населено място в друго по причини, свързани с работата. Дистанционната 

работа може да съдейства за разкриване на нови работни места и намаляване на безработи-

цата особено сред такива рискови социални групи, застрашени в по-голяма степен от безра-

ботица, като: хора с увреждания, които трудно се придвижват извън дома си, хора, полага-

щи грижи за болен член от семейството, майки на малки деца. Когато се касае за майки на 

малки деца, дистанционната работа би могла дори да бъде алтернатива на отпуска за отг-

леждане на дете до 2-годишна възраст, като по този начин допринесе за по-бързото завръ-

щане на майката на работа.  

Всички тези предимства на дистанционната работа доведоха до нейното разрастване 

както в световен мащаб, така и в европейските държави и у нас. По данни на МОТ, базира-

ни на национални проучвания в 117 различни държави, към 1996 г. в световен мащаб броят 

на надомните работници наброява около 53 милиона. Но тъй като този вид работа често се 

полага по скрит и нерегистриран начин, експертите смятат, че общият брой на този вид ра-

ботещи най-вероятно достига над 100 милиона.
1
 

Що се отнася до Европейския съюз през 2002 г. в него е имало 10 милиона дистанцион-

ни работници, от които близо половината (4,5 милиона), работещи по трудов договор, а ос-

таналите по граждански договори или като самостоятелно заети лица.
2
 Тук се налага да от-

воря една скоба – тъй като трудовото правоотношение за дистанционна работа губи някои 

от характерните черти на традиционното трудовото правоотношение (предоставяне от ра-

ботодателя на работно място и средства за производство, осигуряване от работодателя на 

необходимите условия на труд, регламентиране на работното време и почивките и т.н.) и се 

доближава до гражданските правоотношения, при които престацията не е работна сила, а е 

определен трудов резултат, то дистанционната работа често се облича в правната форма на 

гражданско правоотношение, вместо на трудово такова. Това се дължи най-вече на факта, 

че при дистанционната работа е по-удобна за приложение сделната система за отчитане на 

                                                           
1
 http://www.podkrepa.org/content/menu_84.php?id=29&estate=eaudfwij 
2 Blanpain R. Some Belgian and European aspects. - In: Comparative Labor law and Policy Journal. 

2002. Vol. 24 (1). p. 47. 
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труда (според резултата от него), а не повременната (според работното време). Сключвайки 

граждански договор обаче, работникът губи закрилата на трудовото законодателство – пла-

тен годишен отпуск, различни други видове платени и неплатени отпуски, минимална ра-

ботна заплата, минимални междудневна и междуседмична почивка, предварителна закрила 

при уволнение и т.н. Това породи необходимостта от правното регламентиране на дистан-

ционната работа като вид трудово правоотношение. 

 

ІІ. Историческо развитие на правната регламентация на дистанционния труд 

През 1996 г. МОТ прие Конвенция № 177 относно надомния труд,
1
 както и съпътстваща 

я Препоръка относно надомния труд. 

През 2002 г. между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюзът на конфе-

дерациите на индустриалците и работодателите (UNICE), Европейската асоциация на занаятчи-

ите - малките и средните предприятия (UEAPME) и Европейския център на предприятията с 

обществено участие и предприятията с основен икономически интерес (CEEP) беше подписано 

доброволно рамково междусекторно споразумение за работата от разстояние
2
. Подписването на 

това споразумение е ярък пример за ефективността на тристранното сътрудничество на евро-

пейско ниво и създаде една добра основа за провеждане на преговори в тази насока и на нацио-

нално ниво. Така в края на 2010 г. у нас бяха подписани две национални споразумения между 

социалните партньори: 

1) Национално споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в Република 

България;  
2) Национално споразумение за организацията и прилагането на дистанционна ра-

бота в Република България. 

С тези споразумения представителните организации на работниците и служителите и на ра-

ботодателите приемат дефиниции за надомна работа, съответно за дистанционна работа, както и 

основните положения, които трябва да залегнат в бъдещата нормативна уредба и предлагат на 

Правителството на Република България да внесе в Народното събрание Законопроект за из-

менение и допълнение на Кодекса на труда, който да регламентира надомната и дистанци-

онната работа, след предварително одобрение от Националния съвет за тристранно сътруд-

ничество (НСТС). 

Така през 2011 г. се стигна до подробното регламентиране в КТ на надомната работа и 

работата от разстояние чрез приемането на два нови раздела в глава V, а именно – раздел 

VІІІа "Допълнителни условия за извършване на надомна работа" и раздел VІІІб "Допълни-

телни условия за извършване на работа от разстояние". С промените на КТ от 2011 г. на 

практика се регламентираха нови видове трудови правоотношения, съответстващи на про-

менените вече икономически отношения, като се въведоха стандартите на Международната 

организация на труда и на Европейския съюз в националното ни законодателство.  

  

 

 

                                                           
1 Конвенция № 177 на МОТ е ратифицирана от Република България на 14.05.2009, обн. в ДВ, бр. 

39 от 2009 г. и влязла в сила за България от 17.07.2010 г. 
2 По подробно за това споразумение вж. Стайков, Ив. Работата от разстояние – примери за спора-

зумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българ-

ското право. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото право на 

Европейския съюз и българската правна система. София, Св. Климент Охридски, 2009, с. 73 и сл., а текстът 

на споразумението може да се види на интернет страницата на Европейската конфедерация на проф-

съюзите (ETUC): www.etuc.org/en/press/releases/colbargain/ teleworkagr2.cfm 
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ІІІ. Терминологични уточнения, понятие и характерни черти  

       на надомната работа и работата от разстояние. Проблеми в правната уредба 

Нашето трудово законодателство не възприе термина "дистанционна работа", а го заме-

ни с термина "работа от разстояние". В настоящото изложение съм приела да използвам 

термина "дистанционна работа" като родово понятие, за да обхвана както надомната работа, 

така и работата от разстояние, между които има много общи черти. От внимателния анализ 

на правната им регламентация в КТ може да се стигне до извода, че те до голяма степен се 

припокриват. Характерните черти, отличаващи надомната работа от традиционното трудово 

правоотношение, важат изцяло и за работата от разстояние. Накратко те са следните: 

1) тя се извършва в дома на работника или служителя или в избрано от него друго място, 

извън предприятието на работодателя; 

2) отличава се с по-голяма степен на независимост и самостоятелност на работника 

или служителя от работодателя – от неговите указания относно трудовия процес, както и от 

неговия непосредствен контрол върху изпълнението на работата; 

3) работникът или служителят има възможност сам да разпредели работното си време 

и почивките в рамките на работния ден, така, както му е удобно, при спазване на мини-

малната продължителност на междудневната и междуседмичната почивка, установени в 

трудовото законодателство. 

Разликата между надомната работа и работата от разстояние е единствено в това, че 

работата от разстояние винаги се извършва чрез използване на информационни тех-

нологии, т.е. това е работа, при която се използват компютри и компютърни програми за 

приемане и предаване на информация, както и за нейната обработка, съхранение и защита. 

Някои автори виждат разликата между тях в това, че правната форма на надомната работа 

се използва обикновено за извършването на нискоквалифициран ръчен труд по производст-

во на различни стоки, като например шиене, плетене, лепене, сглобяване на детайли и т.н., 

докато правната форма на работата от разстояние се прилага обикновено за по-високо ква-

лифициран труд, тъй като тя винаги се извършва чрез използване на информационни техно-

логии, като най-често резултатът от този труд е нематериален.
1
 Така определена, разликата 

между тях обаче е условна и доста размита, тъй като има професии и дейности, при които е 

трудно да се прецени дали преобладава ръчният или умственият труд (напр. компютърен 

набор на книги, който се извършва от дома на работника и готовият материал се изпраща по 

интернет). От тази гледна точка ми се струва, че подобна двойственост на нормативната 

уредба е ненужна. Не виждам основание за различното третиране на работещите надомно и 

работещите от разстояние. Такова различно третиране в закона съществува например по 

отношение на извънредния труд и ненормирания работен ден. Така съгласно чл. 107е, ал. 3 

КТ работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не могат да полагат извън-

реден труд, докато за работещите от разстояние извънредният труд е допустим на общо ос-

нование, доколкото не е изрично изключен с индивидуалния трудов договор (чл. 107л, ал. 2 

КТ). Що се отнася до ненормирания работен ден той също е забранен за надомните работ-

ници, а за работещите от разстояние в закона няма такава забрана. Дори не е предвидена 

възможност за изключването му с индивидуалния трудов договор, както това е направено за 

извънредния труд, макар че следва да се приеме, че такава възможност винаги съществува, 

защото е по-благоприятна за работника. 

Освен това двойната уредба (в два самостоятелни раздела) води до излишно преповта-

ряне на редица разпоредби, словесна претрупаност и ненужно раздуване на обема на КТ. 

Прави впечатление стремежът на законодателя да използва различни думи или синоними за 

                                                           
1 Лушникова, М. В., А. М. Лушников. Институт трудового договора в постиндустриальную эпоху: 

новации и традиции. – В: Ярославского государственного университета, 2008, № 6, с. 61. 
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регламентирането на едни и същи правни явления, уредени аналогично в двата раздела – за 

надомната работа и за работата от разстояние. От това Кодексът на труда започна да прили-

ча повече на художествено четиво, отколкото на закон. Може би целта на законодателя е 

била да не бие на очи ненужното повторение, но е редно в един закон да се използва една и 

съща терминология, когато се уреждат сходни правни явления по един и същ начин. Въоб-

ще считам, че надомната работа и работата от разстояние биха могли да се уредят общо, в 

един раздел, след като единствената разлика между тях е в това, че работата от разстояние 

се извършва чрез използване на информационни технологии. Подобен подход на законода-

теля би спомогнал за по-добра систематизираност и стройност на уредбата, яснота и зако-

нодателна икономия. 

На следващо място правят впечатление някои необясними изисквания на законодателя – 

например чл. 107л, ал. 1, т. 3 КТ изисква работното време на работещите от разстояние да 

съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служи-

телите, които работят в помещенията на работодателя. От буквалното тълкуване на тази 

разпоредба излиза, че в трудовия договор на тези работници не може да се уговори по-

кратко работно време. Това би било несправедливо и нецелесъобразно. Считам, че посоче-

ната норма трябва да се подложи на изправително тълкуване в съответствие с принципа на 

минималните стандарти, върху който е построена правната уредба в КТ и съгласно който 

принцип в индивидуален или колективен трудов договор винаги могат да се уговарят по-

благоприятни за работника или служителя условия на труд от предвидените в кодекса.  

Не е достатъчно добре обмислен и въпросът и относно осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд. То е възведено в задължение на работодателя, но следва да се 

има предвид, че когато работното място е в дома на работника или служителя, по-скоро 

последният е този, който може да осигури необходимите условия на труд. Необмисленото 

възлагане на задължението и отговорността за осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд изключително върху работодателя би могло да доведе до злоупотреби от 

страна на работника. 

Възниква въпросът ще може ли работникът да претендира от работодателя да му заплати 

осветлението и отоплението в неговия дом под предлог, че това е работното му място и 

подходящото осветление и отопление са част от здравословните и безопасни условия на 

труд?
1
 

Как работното място би могло да се отдели от останалата част на дома на работника?
 
 

Освен това как ще се квалифицира станалата в дома на работника злополука – като тру-

дова злополука или като битова злополука?  

Как, кога и доколко работодателят би могъл да контролира спазването на правилата за 

здравословните и безопасни условия на труд? 

Отговорите на тези и други подобни въпроси законодателят е оставил на страните по 

трудовото правоотношение, доколкото те биха ги включили като част от допълнителните 

условия на трудовия договор. Когато обаче те не направят това, ще е налице празнина, коя-

то би могла да породи сериозни спорове. Ето защо смятам, че законодателното възлагане 

единствено върху работодателя на задължението и отговорността за осигуряване на здра-

вословни и безопасни условия на труд в този случай е несправедливо, а и чисто организа-

ционно неоправдано, тъй като при този вид трудови договори работникът сам осигурява 

работното си място. Следователно той трябва сам да осигури и здравословни и безопасни 

условия на труд или поне съвместно с работодателя.  

                                                           
1 В този смисъл и Средкова, Кр. в доклада си "За специфичното в правната уредба на специфични-

те трудови правоотношения", представен на юбилейната научно-практическа конференция "Трудово-

то и осигурително право в България – мит и реалност", проведена на 24.10.2012 г. 
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ІV. Заключение 

 Нормативната уредба на надомната работа и работата от разстояние страда от някои не-

достатъци – както по същество, така и правно-технически. Въпреки това обаче трябва да се 

оцени изключително положително регламентирането в КТ на тези два вида специфични 

трудови правоотношения. То ще спомогне за предотвратяване на заобикалянето на трудово-

то законодателство, при което се сключват граждански договори вместо трудови. Ето защо 

регламентирането на надомната работа и работата от разстояние в КТ като видове трудови 

правоотношения беше необходимо и навременно, за да се осигури правната закрила на дис-

танционните работници, чийто брой нараства с всеки изминал ден. По този начин се усъ-

вършенства правната уредба на трудовите отношения чрез отчитане на актуалните общест-

вени условия. Би могло образно да се каже, че регламентирайки дистанционния труд, ние 

открехваме завесата и надникваме в бъдещето, защото той все по-масово навлиза в живота 

на съвременното общество и дори донякъде измества традиционното трудово правоотно-

шение поради своята по-голяма гъвкавост, икономически изгоди за работодателя и възмож-

ност за съобразяване с индивидуалните нужди на работника. 
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ПРАВНА УРЕДБА НА ПРИДОБИВНАТА ДАВНОСТ В РУСКОТО, 
АВСТРИЙСКОТО, ШВЕЙЦАРСКОТО И ИТАЛИАНСКОТО ПРАВО 

гл.ас. д-р Цветалина Петкова,  
департамент "Право" на НБУ,  

e-mail: cpetkova@nbu.bg  

Резюме: Докладът разглежда основните характеристики и правната уредба на придо-

биване по давност на правото на собственост според законодателството на Руската 

Федерация, Австрия, Швейцария и Италия. Направен е сравнителен анализ между уредба-

та на придобивната давност по българското право и съответната му уредба в цитира-

ните държави. 

 

Ключови  думи: придобивна давност; собственост; владение; добросъвестно владение, 

недобросъвестно владение 

 

Summary: The article deals with the main characteristics and the legal regulation of 

usucaption according to the legislation of the Russian Federation, Austria, Switzerland and Italy. 

A comparative analysis is made between the usucaption according to the Bulgarian Law on 

Property and the relevant regulation of the usucaption in the above cited countries. 

 

Key words: Usucaption, Property; Possession, Possession in Good Faith; Possession in Bad 

Faith 

 

 

1. Руското право познава института на придобивната давност (приобретательная дав-

ность). чл. 234, ал. 1 ГКРФ
1
 определя, че физическо или юридическо лице, което не е собст-

веник на определена вещ, но добросъвестно, открито и непрекъснато владее като свое нед-

вижимо имущество в продължение на 15 години или друго имущество – в продължение на 5 

години, придобива правото на собственост върху това имущество. Важно е да се отбележи, 

че придобивната давност започва да тече едва след въвеждането на частната собственост 

със Закона за собствеността в Руската съветска федеративна социалистическа република 

(отм.), който в чл. 3 определя, че собствеността е частна, държавна, общинска и на общест-

вените организации.  

От текста на чл. 234 ГКРФ следва, че за придобиването по давност е необходимо куму-

лативното наличие на няколко условия.  

Първо, обект на придобивната давност е "недвижимо" или "друго" имущество. Според 

чл. 130 ГКРФ към недвижимите вещи се отнасят поземлени участъци, участъците в земните 

недра, обособени водни обекти и всичко, което е здраво свързано със земята, т.е. обекти, 

които не могат да бъдат премествани без това да нанесе съществена вреда на предназначе-

нието им, в това число гори, многогодишни насаждения, сгради и съоръжения, обекти на 

незавършено строителство (ал. 1). Освен това недвижими вещи са и подлежащите на дър-

                                                           
1
 Повече за новия кодекс от 1994 г. вж. в Нов граждански кодекс на Руската федерация. - Съвре-

менно право, № 1, с. 53. 
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жавна регистрация въздухоплавателни средства и морски плавателни съдове по вътрешните 

водни пътища, кораби, космически обекти (чл. 130, ал. 2 ГКРФ). Следователно, движимите 

вещи са назовани от чл. 234, т. 2 ГКРФ като "друго имущество".  

Второ, субектът, който може да се позове на изтекла придобивна давност са ФЛ и ЮЛ – 

владелци на определена вещ. Лицето не трябва да е неин собственик или да ползва вещта на 

непрекратено договорно основание (аренда, наем, заем за послужване), защото в първия 

случай владението е елемент от съществуващото право на собственост, а във втория изобщо 

не е налице владение. Не могат да придобиват по давност Руската федерация, нейни субек-

ти и общините.
1
 

Трето, трябва да е налице владение. Руското право не съдържа легално определение за 

владението. В литературата то се разглежда като фактическо състояние, което се ползва с 

посесорна защита или като елемент (правомощие) от правото на собственост, но не и като 

самостоятелно вещно право.
2
  

По определение на чл. 234 то трябва да е добросъвестно, открито и непрекъснато. Най-

много въпроси възникват от изискването за добросъвестност на владението, като условие за 

теченето на придобивна давност. В цитираната разпоредба не е изрично определено кога 

владението е добросъвестно. Не е налице и законово определение на понятието "добросъ-

вестно владение". Чл. 303 ГКРФ, който урежда връщане на имущество при незаконно вла-

дение гласи, че незаконен владелец е лице, което знае или е било длъжно да знае, че негово-

то владение е незаконно. Приема се в доктрината, че добросъвестен владелец този, за кого-

то не е установено, че знае или е могъл да знае за незаконността на своето владение и за 

това, че вещта не трябва да се намира в негово владение.
3
 Възниква и въпросът, може ли да 

придобива по давност владелец, който знае за незаконността на своето владение и добросъ-

вестен ли е той по смисъла на чл. 234 ГКРФ? Отговорът следва от анализа на ал. 4. Там е 

указано, че теченето на срока на придобивната давност по отношение на вещите, които 

подлежат на връщане в съответствие с чл. 301 и чл. 305 ГКРФ, започва не по-рано от изти-

чането на срока за предявяване на искове
4
. Доколкото чл. 301 урежда правото на собствени-

ка да иска вещта си от лице, което я владее незаконно, налага се положителния отговор. 

Следователно, знанието на владелеца за незаконността на неговото владение, не изключва 

добросъвестността му по смисъла на чл. 234 ГКРФ
5
. Трябва да се има предвид обаче, че ако 

владението възниква в резултат на престъпление, при никакви условия не може да се разг-

лежда като добросъвестно
6
.  

Четвърто, необходимо е изтичането на определен срок. За недвижимите вещи той е 15 

години, а за движимите – 5 години. Очевидно е, че руското право не определя различни 

срокове за добросъвестно и недобросъвестно владение, подобно на чл. 79 ЗС.  

Специално внимание заслужава текста на чл. 234, ал. 2 ГКРФ, според който правото на 

собственост върху недвижимо или друго имущество, подлежащо на държавна регистрация 

възниква в полза на лицата, които го придобиват по давност от момента на регистрацията 

му. Според Федералния закон за държавна регистрация на права върху недвижимо имущес-

тво и сделки с него
7
, правото на собственост върху недвижимо имущество, което се придо-

                                                           
1 Белов, В. А. Гражданское право. Общая и особенные части. Москва, 2003, с. 274. 
2 Суханов, Е. А. Гражданское право. Том 2. Вещное право. Наследственное право. Исключительн-

ые права. Личные неимущественные права. Москва, МГУ, 2004, с. 17. 
3 Белов, В. А. Цит. съч., с. 256.  
4 Става дума за искове за връщането на вещта или искове, свързани с разноски, връщане на плодо-

ве при евикция и др. 
5 Вж. Скромский, К. И. Собственность в гражданском праве. Москва, 2000, с. 270. 
6 Вж. Суханов, Е. А. Цит. съч., с. 206. 
7 От 21.07.1997 N 122-ФЗ. 
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бива по силата на давностно владение, подлежи на държавна регистрация по предвидения 

от закона ред (чл. 6, ал. 3). По аргумент на противното следва, че в останалите случаи пра-

вото на собственост възниква с изтичането на срока, без да е необходимо волеизявление на 

владелеца. Следователно законодателят изрично определя момента на възникване на право-

то на собственост, придобита по силата на давностно владение. Подобна изрична разпоред-

ба липсва в българското вещно право. Това беше основание за различните становища по 

въпроса, елемент ли е от фактическия състав на придобивната давност волеизявлението на 

владелеца, че се позовава на изтеклата давност. ТР на ВКС № 4/2012 г. сложи край на това 

колебание
1
. 

В заключение може да се направи извод, че руското право урежда придобиване по дав-

ност на правото на собственост. ГКРФ изчерпателно посочва условията, при които лицето 

придобива определена вещ по силата на този правен способ. Определено е, че само добро-

съвестното владение
2
 води до придобивна давност. Законодателят изрично посочва момента 

на придобиване на правото на собственост. 

2. Чл. 1452 от австрийския Общ граждански кодекс (АГК)
3
 дава определение за придо-

биване по давност, а именно: ако правото премине по силата на законно владение към друго 

лице, то правото се нарича придобито по давност (ersessenes Recht), а способа на придоби-

ване – придобивна давност (Ersitzung).  

Субектите, които могат да придобиват по давност, също са изрично уредени в чл. 1453 

АГК: всеки, които може да придобива права по друг начин, може също да придобива собст-

веност или други права по силата на давностно владение.  

Лицата, чието имущество може да бъде придобито по давност от друг правен субект са 

всички дееспособни физически лица. Имущество на недееспособни, поставени под запре-

щение, църкви, общини и други юридическа лица, управители на публично имущество и 

отсъстващи не по тяхна вина, може да се придобива при наличието на специални условия 

(чл. 1454 АГК). Така например не тече придобивна давност по отношение на лица, които 

поради порок на съзнанието не могат сами да се грижат за себе си, лица под запрещение, 

слабоумни, доколкото тези лица нямат определен законен представител (чл. 1494 АГК). 

Също така обичайните срокове на придобивната давност не се прилагат по отношение на 

управители на държавни вещи и имущество, управители на църковно имущество или иму-

щество на други обществени юридически лица. Определени са по-дълги срокове, напр. че-

тиридесетгодишен срок за недвижимости, които не са вписани в имотния регистър на името 

на владелеца. Следователно за този тип имущества тече давност, но при наличието на спе-

циални утежняващи придобиването условия. Те са определени в обществен интерес, с цел 

да предоставят по-висока степен на защита на имущество, което се ползва за удовлетворя-

ване на социални нужди. Налице са случаи, в които изобщо е изключена придобивната дав-

ност и за които не са предвидени дори предпоставки, затрудняващи възникването и осъщес-

твяването на разглежданото първично придобиване на правото на собственост. Съществу-

ването на определена правна връзка прави придобиването чрез usucapio невъзможна. Дав-

ност не тече между съпрузи до прекратяването на брака, между деца и техните родители, 

настойници или попечители, до навършване на пълнолетие на децата или прекратяване на 

настойническите или попечителските правомощия (чл. 1495 АГК). Също така по отношение 

                                                           
1 Текстът на решението вж. на http://www.vks.bg/vks_p10_189.htm 
2 Както отбелязва Петров, Вл., в ГК на РФ, за разлика от българския закон – чл. 70, ал. 1 ЗС, не 

провежда разграничение между добросъвестното и недобросъвестното владение въз основа на юриди-

чески признаци, а приема добросъвестността като правно-етическа категория". Нов граждански ко-

декс на Руската федерация. Вещно право. Съвременно право, № 2, с. 74. 
3 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). 
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на отсъстващите поради изпълнение на обществена или военна служба, както и при прекра-

тяване на правораздаването по време на чума
1
 или военни действия, давността се спира до 

отпадането на пречките (чл. 1496 АГК). 

Чл. 1455 АГК определя обекта на usucapio – "това, което може да се придобива, може да 

се придобива и по давност". С други думи, обект на правото, които може да е предмет на 

прехвърлителна сделка или сменя своя собственик mortis causa например може да бъде при-

добит и след изтичането на предвидената от закона придобивна давност. По-нататък в хи-

потезата на правната норма законодателят уточнява, че вещите, които поради своята същес-

твена характеристика или по силата на закона не могат да бъдат завладени, както и тези, 

които са напълно неотчуждаеми, не могат да бъдат предмет на владение. Не се придобиват 

по давност правото на лицата, които упражняват държавнически правомощия (Staatso-

berhaupte) да събират данъци, да налагат глоби и други права, които произтичат от властни-

ческите правомощия на държавата (чл. 1456 АГК). Не са предмет на владение и личните 

(неимуществени) права (чл. 1458 АГК). 

Владението (Besitz) е условие за теченето на придобивната давност. Според чл. 1460 ос-

вен дееспособност и признат от закона обект на придобиване, трябва да е налице действи-

телно владение на предмета или правото. Владението трябва да е законно, добросъвестно и 

действително (не мнимо) и да продължава през целия срок, предвиден от закона.  

Законно е владението (ein rechtsmäßiger Besitz), което е възникнало на правно основание, 

достатъчно за прехвърляне на имуществото, ако прехвърлителят беше собственик на пос-

ледното. Такива правни основания са напр. завещанието, дарението, договор за продажба, 

замяна и т.н. (чл. 1461 АГК). 

Както бе казано по-горе, за да възникне придобивна давност, необходимо е владението 

да е добросъвестно (redlicher Besitz). АГК не дава определение за добросъвестно владение. 

В литературата се приема, че добросъвестен владелец е този, за който се предполага, че 

държи вещта като своя. Недобросъвестен владелец (ein unredlicher Besitzer) e този, който 

знае или според обстоятелствата предполага, че вещта принадлежи другиму. Грешка в обс-

тоятелствата и незнание на законовите предписания определят владението като незаконно, 

но добросъвестно
2
. 

Чл. 1463 АГК определя, че недобросъвестността на наследодателя не изключва добросъ-

вестността на неговия наследник, а също и теченето на давност в полза на последния от мо-

мента във влизане във владение на наследената вещ.  

Владението трябва да е действително, истинско (ein echter Besitz). Ако едно лице е прис-

воило вещ с измама, по насилствен начин, тайно, или по пътя на убеждението нито то, нито 

неговите наследници могат да придобият тази вещ по давност (чл. 1464 АГК). Прави впе-

чатление, че за разлика от чл. 1463 АГК, който не изключва възникването на добросъвестно 

владение в полза на наследниците на недобросъвестния по отношение на същата вещ, в раз-

глеждания случай е налице забрана както за придобилия чрез измама, така и за неговите 

наследници. Основание за подобно отграничение може да се намери в субективното отно-

шение на владелеца към неговото поведение. В първия случай, недобросъвестността може 

да се дължи на невалидно правно основание, което невинаги може да се вмени във вина на 

владелеца – приобретател по сделката. Във втория случай обаче – когато е налице недейст-

вително (мнимо) владение, неговото придобиваневинаги е последица от нарочни действия 

                                                           
1 АГК е в сила от 01.01.1812 г. и е отражение на съществуващите към момента обществени отно-

шения и специфичност на тогавашната социална действителност. 
2 Koziol/Bydlinski/Bollenberger. Kurzkommentar zum ABGB. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, 

Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz und Europäisches Vertragsstatutübereinkommen. Sprin-

gerWienNewYork, с. 294. 
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на лицето, насочени към завладяване на определена вещ с използване на непозволени прав-

ни средства – измама, насилие, убеждаване, тайно завладяване. Поради това законодателят 

забранява и на наследниците на мнимия владелец да придобиват по давност. 

Следващото условие за придобиване по давност е изтичането на предвидените в закона 

срокове. Правото на собственост върху движима вещ се придобива чрез тригодишно владе-

ние (чл. 1466 АГК). Там, където все още не се водят публични регистри, но придобиване на 

недвижим имот, се доказва от съдебни или други регистри или ако името на владелеца не е 

вписано в регистъра като собственик на вещта, правото на собственост се придобива след 

тридесетгодишно владение (чл. 1468 АГК). Въведени са по-дълги срокове за движими ве-

щи, които принадлежат на администратори на публично имущество – шест години за дви-

жими и четиридесет години за недвижимо имущество (чл. 1472 АГК). 

След изтичането на придобивната давност, владелецът има право да предяви иск за 

признаване правото му на собственост срещу предишния собственик на правото или вещта. 

(чл. 1498 АГК). Съществува изрично правило, че когато трето лице стане собственик на 

придобитата по давност вещ (или право) преди отразяване на последното в публичните кни-

ги, придобивната давност не може да му се противопостави (чл. 1500 АГК).  

От направения кратък преглед на нормите на АГЗ относно придобивната давност следва 

заключението, че е налице изключително подробна уредба на разглеждания правен инсти-

тут. Определени са характеристиките на владението, които водят до възникване на придо-

бивната давност. Особеност в уредбата е изричното определяне на момента на придобиване 

по давност на правото на собственост върху недвижими имоти – с уважаването на съдебен 

иск срещу досегашния собственик (собственика, вписан в имотния регистър). Уредени са 

правата и на третите лица, придобили чрез прехвърлителна сделка вещта, предмет на дав-

ностно владение от другиго, преди оригинерното придобиване да е отразено в имотния ре-

гистър. Трябва също да се отбележи, че АГЗ е в сила от 01.01.1812 г. и редакцията на текс-

товете не е претърпяла съществена промяна, запазвайки своеобразността си и отпечатъка на 

времето, когато е създаден този нормативен акт. Налице са някои норми, уреждащи отжи-

вели времето си правни и фактически положения, но въпреки това цялостната уредбата на 

usucapio заслужава висока оценка може би именно поради стремежа да законодателя да об-

хване всички възможни случаи. Логично и житейски оправдано е с времето някои от тях да 

отпаднат или да намалят своето приложение. 

3. Швейцарският граждански кодекс
1
 (ШГК) различава два вида придобиване по давност 

на недвижим имот. Общата придобивна давност (Ordentliche Ersitzung) намира приложение 

в случаите, когато едно лице неправомерно е вписано като собственик в имотния регистър, 

но е упражнявало владение добросъвестно (in gutem Glauben), непрекъснато и неоспорвано 

в продължение на десет години. По силата на чл. 661 ШГК след изтичане на този срок него-

вото право не може да бъде оспорвано.  

Специалната придобивна давност (Ausserordentliche Ersitzung) се проявява тогава, когато 

едно лице владее недвижим имот, но имотът не е вписан в имотния регистър. След изтича-

нето на тридесетгодишно непрекъснато и неоспорвано владение възниква правото на владе-

леца да поиска да бъде вписан като собственик в имотния регистър. 

Прави впечатление разликата в последиците от изтичането на придобивната давност.  

В първия случай, когато лицето е вписано в имотния регистър, изтичането на срока погася-

ва правото на трети лица да оспорват собствеността. Не възниква право на вписване в имот-

ния регистър, защото то вече е извършено, макар и неправомерно. Може да се каже, че из-

тичането на срока санира вписването, но само ако владението е било добросъвестно, непре-

                                                           
1 Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 
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къснато и неоспорено. Във втория случай, в полза на владелеца възниква правото да иска 

вписване в имотния регистър (чл. 662, ал. 1 ШГК).  

Следваща хипотеза на специална придобивна давност се предвижда, когато едно лице 

владее недвижим имот, но собственикът не може да бъде установен по силата на имотния 

регистър или в началото на давностния срок е бил мъртъв или обявен за отсъстващ. чл. 662, 

ал. 2 ШГК и в този случай изисква изтичането на тридесетгодишен срок, през който владе-

лецът е установил добросъвестно, непрекъснато и неоспорено владение върху вещта. При 

наличието на тези условия възниква правото му да се впише като собственик в имотния 

регистър. 

Чл. 662, ал. 3 ШГК предвижда специални изисквания за вписването. То може да бъде из-

вършено само с разпореждане на съда, след като в рамките на служебно определения и опо-

вестен срок не бъде направено възражение или направеното възражение е било отхвърлено.  

Принципно правото на вписване (Recht auf Eintragung) е уредено и в чл. 665, ал. 1 ШГК 

и се отнася за различните придобивни основания. Той гласи, че придобивното основание 

дава право на личен иск от придобилия срещу собственика с предмет вписване, а при ос-

порване от собственика – и правото на съдебно признаване на правото на собственост.  

Обзорът на швейцарското законодателство относно придобиване по давност на правото 

на собственост върху недвижим имот дава основание да се направи изводът, че са опреде-

лени два срока на придобивна давност в зависимост от наличието или липсата на вписване 

на имота, собственика или владелеца в имотния регистър – десетгодишна и тридесетгодиш-

на. Отграничават се и два вида придобивна давност – обща и специална. Следва да се отбе-

лежи, че законодателят изрично посочва последиците от изтичането на давностния срок – 

възникване на правото в полза на владелеца да иска вписване в имотния регистър като собс-

твеник чрез нарочна съдебна процедура. Без съмнение, изричната уредба на последиците от 

изтичане на придобивната давност по отношение на момента на възникване на правото на 

собственост дава правна сигурност на участниците в гражданския оборот. 

4. Италианското право също признава придобиването по давност на правото на собстве-

ност. Условията за възникването и теченето на придобивната давност са уредени в италиан-

ския Граждански кодекс (ИтГК)
1
. Владението (il possesso) е определено като власт над оп-

ределена вещ, която се проявява посредством дейност, съответстваща на упражняването на 

право на собственост или друго вещно право. То може да се упражнява пряко (direttamente) 

или чрез трето лице, което държи вещта (чл. 1140, ал. 1-2 ИтГК). Законът прави разграниче-

ние между добросъвестно (possesso di buona fede) и недобросъвестно владение. Добросъвес-

тен е този, който владее без да знае, че засяга права на трети лица. Не е добросъвестно вла-

дението, ако незнанието се дължи на груба небрежност (colpa grave). Добросъвестността се 

предполага, ако е била налице към момента на придобиването (чл. 1147, ал. 1-3 ИтГК). 

Подобно на други европейски вътрешни законодателства, чл. 1141 ИтГК въвежда обо-

рима презумпция за владение. Приема се, че е владелец лицето, което упражнява фактичес-

ката власт над определена вещ, освен ако се докаже, че е започнало да упражнява тази власт 

като държане (detenzione). В случаите, когато едно лице е установило власт върху една вещ 

като държател, държането може да се трансформира във владение само ако основанието се 

промени поради причини, дължащи се на трето лице или ако държателят се противопостави 

на собственика на вещта. Същото се отнася и за универсалните наследници (чл. 1141 ИтГК). 

Не представляват владение търпимите действия (atti di tolleranza). Владението върху вещи 

извън гражданския оборот (cose fuori commercio), върху които не може да се придобива 

собственост, няма правно действие (чл. 1144, чл. 1145, ал. 1 ИтГК). 

                                                           
1 Codice Civile Italiano. 
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Чл. 1142 ИтГК приема, че настоящият владелец, който е владял в предходен период, е 

владял и в промеждутъка. Непосредствено след презумпцията на чл. 1141 италианският 

законодател въвежда друга презумпция – за предходното владение. Тя гласи, че настоящото 

владение не предполага предходното с изключение на случаите, когато владелецът е уста-

новил владението на правно основание; тогава се приема, че е владял от датата на основа-

нието (чл. 1143 ИтГК). 

Придобивната давност (usucapione) е уредена в чл. 1158-1167 ИтГК. Правото на собст-

веност върху недвижими имоти и други вещни права се придобива с двадесетгодишно вла-

дение (чл. 1158 ИтГК). Който добросъвестно е придобил от собственик недвижим имот, по 

силата на основание, което надлежно е прехвърлило собствеността и е било вписано в пуб-

личния регистър, придобива по давност след десетгодишно владение. Същото важи и в слу-

чаите на придобиване на други вещни права на собственост (чл. 1159 ИтГК). 

Законът предвижда специални правила по отношение на земя и сгради, които се намират 

извън урбанизираните територии. Правото на собственост върху земята и прилежащите 

постройки, намиращи се в планински територии (определени със закон), се придобива след 

петнадесетгодишно давностно владение.  

Ако владението е добросъвестно, установено на годно правно основание, което е вписа-

но, срокът на придобивната давност е съкратен на пет години (чл. 1159а). 

Владение, придобито с насилие или по друг незаконен начин, не може да обоснове при-

добивна давност. Владението се прекъсва с изгубването му от собственика в продължение 

на повече от година (чл. 1163, 1167 ИтГК). 

В заключение може да се направи изводът, че италианското право урежда института на 

usucapio. Специфичното е, че са установени четири срока за придобиване на правото на 

собственост и други вещни права в зависимост от вида владение и територията, на която се 

намира вещта. 
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"ЗАКОН" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД 

доц. д-р Мирослав Димитров,  
Юридически факултет на УНСС 

1. Общи бележки 

Противоречието със закона (contradictio legis) е първото основание за нищожност, което 

е уредено в чл. 26, ал. 1, пр. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). То е най-

общото и широко формулирано основание за нищожност на договорите
1
, което по силата на 

чл. 44 ЗЗД се прилага и за едностранните сделки. В основата му лежи безспорната за циви-

лизованите общества идея, че законодателят не може да допусне правно действие на волеви 

актове на частноправни субекти, изразяващо се най-често в пораждане на субективни права 

и задължения, които действия не са съобразени с изискванията на правните норми. Против-

ното би поставило под въпрос самото съществуване на правния ред. Затова не би следвало 

да е допустимо по принцип да се признае възникването на субективни права от актове, кои-

то противоречат на императивни норми. И не само поради това, че биха се нарушили устои-

те на установения от закона правен ред. Но и защото при необходимост субективните права 

могат да бъдат упражнени принудително със съдействието на компетентните държавни ор-

гани. Абсурдно е да се очаква от държавата да защити чрез своите правоохранителни орга-

ни накърнени права, ако те са породени от правни действия, противоречащи на създаден от 

нормотворческите органи на същата държава закон. 

 

2. Тълкуване на термина "закон", употребен в разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗЗД 

Законът в тесния смисъл на думата е нормативен акт, приет от Народното събрание 

(НС), в чиито разпоредби се съдържат общозадължителни за правните субекти правила за 

поведение с продължително действие, което не се изчерпва с еднократно спазване. В бъл-

гарската правна доктрина единодушно се подчертава, че под закон в случая се разбира все-

ки нормативен акт
2
, при това без значение към кой правен отрасъл принадлежи, стига да 

съдържа повелителни (императивни) правни норми. Целият спектър от нормативни актове, 

независимо от мястото, което заемат в йерархията на действащите в страната нормативни 

актове и от органа, който ги е издал
3
, включително подзаконови нормативни актове с общо 

                                                           
1
 Както посочва Герджиков, О. Въпроси на противоречието със закона като основание за нищожност. – 

Актуални гражданскоправни проблеми. С., БАН, 1983, с. 187, "погледнато абстрактно противоречието със 

закона синтезира в себе си цялата система от основания за недействителност".  
2 Така Герджиков, О. Цит. съч., 194-195, Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II. 

С., Наука и изкуство, 1973, с. 248, Рачев, Ф. Гражданско право. С., Университетско издателство "Сто-

панство", 2001, 394-395, който във връзка с противоречието на сделката със закона отъждествява "за-

кон" с "всякакъв вид държавен нормативен акт" и др. Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С., 

Софи-Р, 2002, с. 528 дори посочва, че "под закон в широк смисъл се разбира всяко правило за поведе-

ние с юридически задължителна сила", с което разширява (според мен неоправдано) още повече зна-

чението на "закон" в случая и подчертава, че именно в този широк смисъл следва да се разбира упот-

ребения в чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД термин. 
3 Конституцията на РБ (р. № 561-2010-IV ГО на ВКС приема, че уговорка, с която се поема задъл-

жение служител да не постъпва на работа в конкурентна фирма за определен срок от прекратяване на 

трудовия му договор е нищожна на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 48, ал. 3 от Конститу-

цията), Международни правни актове, по които РБ е страна и които са ратифицирани, обнародвани и 
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и с локално действие
1
, могат да съдържат повелителни правила, които, ако бъдат нарушени, 

се предизвикват последиците на нищожността.  

Широкото разбиране за "закон" по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД последователно се спо-

деля и от съдебната практика
2
. Мисля, че това широко разбиране търпи критика. Подзако-

новите нормативни актове, приемани от Общинските съвети не се обнародват в Държавен 

вестник. По отношение на тях е необосновано прилагането на презумпцията за познаване на 

"закона", особено спрямо лица, които не живеят постоянно на територията на съответната 

община. Неоправдано е при това положение сделки, нарушаващи повелителни правила, 

които се съдържат в такива нормативни актове, да се санкционират с нищожност. Освен 

това правната сигурност изисква първичното регулиране на имуществените отношения да 

става само със закон. Такъв аргумент може да се почерпи и от чл. 3, ал. 1 от Закона за нор-

мативните актове (ЗНА). Възможността чрез подзаконови нормативни актове с общо и с 

локално действие да се създават ограничения и забрани, нарушаването на които да е осно-

вание за нищожност на частноправни актове, може да доведе до първично регулиране на 

някои имуществени отношения с подзаконови актове. Затова, по мое мнение, е целесъоб-

разно законодателят да изключи подзаконовите нормативни актове и особено тези с локал-

но действие от обхвата на термина закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД и да скрепи нару-

шаването на съдържащи се в тях забрани и ограничения с адекватна по размер имуществена 

санкция, а не със санкцията на нищожността, като така стесни приложното поле на послед-

ната.
3
 Допълнителен аргумент в подкрепа на това предложение е, че въвеждането на норма-

тивни забрани за извършване на сделки с подзаконови нормативни актове може да доведе 

до излизане извън рамките на законодателната делегация, заложена в закона, по силата на 

която се издават подзаконовите нормативни актове за прилагането на съответните закони. 

Не е допустимо според мен в подзаконов нормативен акт да се регламентират забрани, на-

рушаването на които би предизвикало нищожност на една или друга сделка или конкретни 

                                                                                                                                                               
слезли в сила, закони и кодекси, решения на Конституционния съд, отменящи части от закони като 

противоконституционни, постановления и правилници на Министерски съвет, всякакви наредби, 

включително тези, които са издадени от общинските съвети и са с локално действие, се покриват от 

термина "закон" по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД.  
1 Напр. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на терито-

рията на Столична община (приета с решение № 466 на СОС по протокол № 53 от 14.07.2005 г., изм. и 

доп. с Решение № 500 по протокол № 73 от 23.09.2010), обнародвана на сайта на Столична община 

(вж. www.sofiacouncil.bg) и др.  
2 В някои по-стари решения на ВС обаче терминът "закон" по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД се разг-

лежда недопустимо широко. Не следва да се приеме за правилно, че указания, дадени в "циркулярни 

писма" на държавни ведомства или ЮЛ, могат да съдържат ограничения и забрани, водещи до ни-

щожност на сделки, както е приел ВС в свое р. № 341-1960-IV ГО във връзка с указания на Държавния 

застрахователен институт.  
3 Това е въпрос на евентуално бъдещо законодателно решение, което е свързано с по-общия въп-

рос къде е разумната граница за употреба на нищожността като правен инструмент за регулиране на 

частноправни отношения. Мисля, че при условията на свободно пазарно стопанство и демократична 

организация на обществото възможността, която de lege lata съществува за органите на изпълнителна-

та власт и на местното самоуправление да създават чрез приеманите от тях нормативни актове с локално 

действие основания за нищожност на сделките и така да не допускат настъпването на правните им пос-

ледици, не е най-доброто решение. То е неприемливо според мен вмешателство в частноправни отноше-

ния от страна на местни органи на власт. В някои чужди законодателства има ограничения в нивото на 

подзаконовите нормативни актове, които могат да уреждат основания за нищожност – напр. в руското 

право противоречието със закона обхваща противоречия със забрани, установени с Укази на Президента 

и Постановления на правителството, но не и с други подзаконови нормативни актове – вж. Шестаков, Н. 

Д. Недействительность сделок. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2008, с. 27.  
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основания за нищожност на сделки, ако в самият закон такива забрани и конкретни основа-

ния не са уредени. Това би представлявало нарушаване на рамката на законодателната деле-

гация за издаване на подзаконов нормативен акт.  

 Към категорията закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД следва да бъдат отнесени още и 

тези актове на НС, които въвеждат забрани за извършване на определени сделки и се нари-

чат мораториуми
1
. Тези правни актове разкриват характерните белези на нормативните ак-

тове
2
, тъй като съдържат общозадължителни правила с продължително действие, макар и 

често то да е лимитирано във времето. 

Спорно е дали тълкувателните решения на общите събрания Върховния касационен съд 

(ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), както и общите (съвместни) тълкувателни 

постановления на ВКС и ВАС могат да бъдат обхванати от термина закон по смисъла на  

чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Тълкувателните решения на двете висши съдилища съдържат тълкувател-

ни правила, които установяват точния смисъл на тълкуваните законови разпоредби и са за-

дължителни за всички съдебни и административни държавни органи съгласно чл. 130, ал. 2 

от Закона за съдебната власт. Те са особен вид норми – тълкувателни норми. Някои автори 

сполучливо ги наричат "норми относно норми", които нямат самостоятелно действие. По 

мое мнение те сами по себе си следва да се изключат от обхвата на термина закон
3
 не тол-

кова поради робуване на догмата, че поради принципа за разделение на властите органите 

на правораздаването a priori не могат да създават правни норми, колкото поради техния не-

самостоятелен характер. Евентуалното противоречие на една сделка с тълкувателно реше-

ние или постановление ще бъде всъщност противоречие с правилото, което е било предмет 

на тълкувателния акт, а не само със самото тълкувателно правило. Първото противоречие 

ще обоснове нищожността на сделката на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, а тълкувателното 

правило само ще спомогне то да бъде установено. 

Не се покриват от термина закон и административните актове, които нямат нормативен 

характер, включително общите административни актове. Последните са адресирани до не-

определен кръг лица, но нямат продължително и трайно действие като нормативните акто-

ве. То се изчерпва и прекратява автоматично с постигане на целите, с оглед на които са из-

дадени, а не с тяхната отмяна. Безспорно не са закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД също и 

съдебните решения по конкретни дела, както и правната доктрина
4
. Не са закон и устройст-

                                                           
1 Такива актове са напр. Решение на НС от 26.05.2009 г. по доклада на Временната анкетна коми-

сия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на 

имоти в Студентски град в София (Обн., ДВ, бр. № 41/2009). Т. 8 от решението гласи: "Налага мора-

ториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на м. "Студентски 

град" – София, до изясняване на собствеността им". Също Решение на НС от 09.07.1992 г. за налагане 

на мораториум върху разпореждане с обекти, в чиито дълготрайни активи влиза имущество, което е 

одържавено по изброените в него закони (Обн., ДВ, бр. № 60/92, изм., ДВ, № 105/92), действал до 

30.06.1993 г.  
2 Така р. № 416-2000-IV ГО на ВКС (Цит. по Адвокатски преглед, 2000, № 5, с. 42), където обаче 

се уточнява, че решенията на НС за налагане на мораториум влизат в сила с приемането им, а не по 

общото правило – 3 дни след обнародването им в ДВ. Затова се прави извод, че сделка извършена 

след приемане на решението на НС в нарушение на наложения с него мораториум, е нищожна като 

противна на закона, въпреки че решението още не е обнародвано в ДВ. 
3 Обратно Герджиков, О. Цит. съч., 193-194, където приема, че ПП на ВС, ако са постановени в 

рамките на тълкувателната компетентност на ВС, могат да бъдат включени в обхвата на чл. 26,  

ал. 1, пр. 1 ЗЗД, но посочва, че противоречието с приети от тях правила по необходимост предполага 

противоречие на сделката с нормативния акт, който е бил предмет на тълкуване.  
4 В САЩ, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и другите държави от анг-

лосаксонския правен кръг част от съдебните решения и доктрината са източници на правото и могат 
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вените актове на юридическите лица
1
, както и вътрешните им правилници. Те нямат санк-

цията на държавата, която да им придаде общозадължителния характер на правните норми. 

Тяхната задължителност почива на договорно основание и е свързана с членствени, трудови 

или други правни отношения.  
 

3. "Закон" по чл. 26, ал. 1 ЗЗД и правни актове на Европейския съюз 

 Правните актовете на Европейския съюз (ЕС) не могат да бъдат отнесени като цяло към 

категорията закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Те следва да се разглеждат диференцира-

но поради различното им правно действие и адресати
2
. В светлината на разглеждания тук 

проблем за обхвата на термина закон устройствените актове на ЕС не са "закон". Не са та-

кива и директивите на ЕС. Те нямат пряко приложение и техни адресати са държавите – 

членки на Съюза, вкл. Република България (РБ). Но те не съдържат повели, адресирани до 

частноправните субекти, с които последните следва да се съобразяват при извършване на 

сделки. Едва след транспониране на правилата на една директива чрез вътрешен нормати-

вен акт се разпростира нейното действие спрямо всички правни субекти, адресати на бъл-

гарското законодателство. Регламентите на ЕС обаче, за разлика от директивите, имат пря-

ко приложение в държавите членки. С влизането им в сила те автоматично се инкорпорират 

и стават част от вътрешното им законодателство. Това важи и за действащите към начална-

та дата на пълноправно членство на РБ в ЕС (01.01.2007) регламенти. Следователно, регла-

ментите като актове на ЕС се обхващат от термина закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД, но 

не и директивите на ЕС. Първите следва да се разглеждат като част от вътрешното ни зако-

нодателство от момента на влизането им в сила. Те дори имат примат над вътрешните нор-

мативните актове съгласно чл. 15, ал. 2 ЗНА (арг. и от чл. 5, ал. 4 от Конституцията). Втори-

те актове (директивите) нямат пряко приложение и не се инкорпорират автоматично във 

вътрешното законодателство, а само създават задължение за държавите членки да ги транс-

понират в своето законодателство и така да хармонизират вътрешното си законодателство с 

приетите от органите на ЕС директиви.  

Правото на ЕС като наднационален правен ред в частта си с пряко приложение (регла-

ментите на ЕС) има приоритет не само по отношение на заварените вътрешни нормативни 

актове. То има блокиращо правно действие и спрямо последващи вътрешни нормативни 

актове, противоречащи на вече влезли в сила и прилагащи се в държавите членки регламен-

ти (арг. от чл. 15, ал. 2 ЗНА). Такива вътрешни нормативни актове също следва да се изк-

лючат от обхвата на термина закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Техните разпоредби не 

могат да съдържат правила, нарушаването на които е основание за нищожност на сделките, 

тъй като действието им е дерогирано от съответния регламент. 
 

4. "Закон" по чл. 26, ал. 1 ЗЗД и правни принципи  
Правните принципи са основни правни начала и представляват според някои автори 

особен вид норми
3
. Те се характеризират с висока степен на нормативно обобщение правила 

                                                                                                                                                               
да се разглеждат като закон в широк смисъл на думата и съответно да възникне противоречие между 

тях и извършени сделки.  
1 Така р. № 1152-2005-II ГО на ВКС. 
2 Относно правната същност на актовете на ЕС вж. по-подробно Драганов, Ж. Право на Евро-

пейския съюз. С., ИК на УНСС, 2012, който на 22-24 прави разграничение между пряко действие 

или директен ефект, от една страна, и пряко приложение на актовете на ЕС. Пряко приложение 

имат само регламентите.  
3 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С., Сиела, 2000, с. 88, който посочва, че 

правен принцип значи "основна, ръководна правна норма". Също Вълчев, Д. От апология на прав-



 287

и са важен ориентир за законодателя при нормативното уреждане на едни или други отно-

шения. Други ги разглеждат като норми, ако са закрепени в съответни разпоредби на зако-

на, а ако не са изрично формулирани и се извличат по тълкувателен път – като източници на 

правото
1
. Трета група автори не ги разглеждат като вид правни норми

2
. Този разнобой в 

правната теория относно същността на правните принципи създава затруднения по въпроса 

дали те се обхващат от термина "закон" по смисъла на чл. 26, ал. 1, ЗЗД.  

В българската гражданскоправна теория се приема единодушно, че противоречието с 

правни принципи също е основание за нищожност на сделките по чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД
3
. 

Мисля, че това разбиране не може да бъде споделено безусловно, както и да се абсолютизи-

ра твърдението, че противоречието с правни принципи е основание за нищожност равнос-

тойно на противоречието със закона. Съображенията за това са следните: 

а) Повечето правни принципи не разкриват характерните за правната норма структурни 

елементи – хипотеза, диспозиция и санкция
4
; 

б) Повечето правни принципи не са изрично формулирани в конкретни разпоредби на 

закона; 

в) Твърде широко поле за усмотрение би се предоставило на правораздавателните орга-

ни, ако приемем противоречието на сделките с правните принципи като основание за тяхна-

та нищожност, особено с "неписаните" правни принципи. 

С оглед на гореизложените аргументи струва ми се, че нарушаването на правни принци-

пи следва да се разглежда по-скоро като индиция за нищожност на една сделка, която да 

насочи правораздавателния орган към издирване на конкретно формулирано в текст на за-

кона правило, съдържащо ограничение на свободата на договаряне и което е конкретен из-

раз на съответния правен принцип. Само ако бъде установено такова правило, сделката би 

могла да бъде прогласена за нищожна, но не поради противоречието ѝ с принципа, а поради 

противоречието ѝ с конкретната повелителна правна норма. Следователно, принципите не 

следва безусловно да се разглеждат като закон по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД
5
. Съдебната 

                                                                                                                                                               
ната норма към теория на правния ред. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 

2003, с. 127, според който правните принципи са правни норми, изразени в по-обща езикова форма.  
1 Рачев, Ф. Цит. съч., с. 83. 
2 Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., Сиби, 2005, с. 150, според 

който правните принципи не представляват вид правни норми. Той ги определя така: "Утвърдено 

морално, политическо или юридическо начало, което изпълнява ролята на решаващ аргумент (идея) 

при вземането на юридическо решение относно формулирането и действието на правните норми." 

Същото разбиране за същността на правните принципи, които не следва да се разглеждат като вид 

правни норми, поддържа и Маринова, Св. Принципите на правото. С., Стопанство, 2011, 88-90, коя-

то на с. 90 (бел. № 198 под линия) изтъква, че правният принцип не притежава юридическа сила в 

смисъла на правните норми.  
3 Русчев, И. Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. – Пазар и пра-

во, 2003, № 1, 10-11, Герджиков, О. Цит. съч., с. 191, Таджер, В. Цит. съч., 248-249, който посочва 

най-общо, че "не бива да се робува на буквата на текста" и това за него е достатъчно да обоснове 

включването на правните принципи в обхвата на "закона" по чл. 26, ал. 1 ЗЗД, Павлова, М. Цит. съч., 

с. 529, Рачев, Ф. Цит. съч., с. 395 и др. 
4 Вж. Маринова, Св. Цит. съч., с. 90, която с основание изтъква, че в принципите не присъстват 

конкретни факти, за разлика от правните норми. В хипотезата на последните са описани факти и обс-

тоятелства, които са предпоставки са нейното действие и прилагане към конкретен случай. 
5 Затова не може според мен да се подкрепи извода на решаващия състав, постановил р. № 702-

2008-II ТО на ВКС, който е обосновал нищожност на договорна клауза за неустойка с нарушаване на 

принципа за недопустимост на неоснователното обогатяване. По същия неприемливо свободен начин 

е подходил и Бургаския апелативен съд в свое р. № 91 от 03.12.2008, като е посочил в мотивите си, че 
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практика в изключително редки случаи обосновава нищожността на една сделка само и 

единствено на основание противоречието ѝ с неписан правен принцип, който не се съдържа 

в конкретни разпоредби на закона. Така във връзка с изведения от практиката принцип за 

недопустимост на отказ от невъзникнали права, съдът в свое р. № 542-1988-I ГО на ВС е 

приел, че е нищожен предварителният отказ от право на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС от 

съсобственик
1
. Но това решение е изолирано и от него не могат според мен да се правят 

общи изводи, още повече, че съществуването на споменатия принцип е по мое мнение неу-

бедително обосновано.
2
 

 

5. Заключение 
Направеният по-горе анализ на термина "закон", употребен в разпоредбата на чл. 26, 

ал. 1, пр. 1, ЗЗД показва по мое мнение несъвършенства на законовия текст. Инструментът 

на нищожността, чрез който се отнема правното действие на сделки, е с ограничено при-

ложно поле, тъй като е изключение от принципа на чл. 9, ал. 1 ЗЗД и следва да се урежда 

само и единствено със закон като нормативен акт, приет от НС. Противното би създало го-

ляма несигурност в гражданския и търговския оборот предвид динамиката на приемане и 

изменение на подзаконовата нормативна. С още повече основания това важи за подзаконо-

вите нормативни актове с локално действие, приемани от общинските съвети и действащи 

на територията на съответната община. В тази връзка може да се препоръча de lege ferenda 

законодателна промяна, която изрично да стесни приложното поле на това общо основание 

за нищожност на сделките, като ограничи прилагането му само до тези сделки, чрез които 

се нарушава забранително повелително правило, което е установено от закон в тесния сми-

съл на думата (нормативен акт, приет от НС), но не и такова, което е уредено в подзаконов 

                                                                                                                                                               
независимо от наказателната функция на неустойката, тя не може да се превърне в средство за неос-

нователно обогатяване и съответно така е обосновал нищожност на неустоечната клауза в договора. 
1 Цит. по Бюлетин на ВС на НРБ, 1989, № 1, 15-16. Правото на изкупуване се поражда в момента 

на продажбата на идеалната част на трето лице, което не е съсобственик, при условие че не е предло-

жено на съсобственика да изкупи тази част при същите условия. Преди извършването на продажбата, 

съсобственикът не разполага с право на изкупуване. Това е безспорно, но какво означава тогава текс-

тът на чл. 33, ал. 1 ЗС (в края): "... никой от тях не е приел това предложение". В нотариалната практи-

ка при продажби на идеални части от недвижим имот често се представят общи декларации на други-

те съсобственици, че не желаят да изкупят. Не представляват ли тези изявления всъщност предварите-

лен отказ от право на изкупуване? Струва ми се, че отговорът на този въпрос е утвърдителен, тъй като 

преди извършване на продажбата се заявява отказ от изкупуване без да са конкретизирани параметри-

те на предложението като цена, срок и други условия за плащане. 
2 Недопустимостта на предварителен отказ от права се извежда от разпоредби на закона, които 

уреждат в конкретни случаи нищожността на някои откази. Те могат да се отнасят както до възникна-

ли, така и до невъзникнали субективни права – напр. чл. 38, ал. 2, изр. 2 ЗЗД (отказ от право на оттег-

ляне на пълномощно преди или след издаването му), чл. 113 ЗЗД (отказ от неизтекла погасителна дав-

ност, а във връзка с чл. 84 ЗС и от неизтекла придобивна давност), чл. 34, ал. 1 ЗС (отказ от право на 

делба преди или след възникване на съсобствеността) и др. По мое мнение обаче, уреждането в закона 

на конкретни случаи, при които е недопустим отказ от възникнали или невъзникнали права и ако та-

къв бъде направен съответно сделката е нищожна, навежда на обратния извод. След като са уредени 

от законодателя изрично тези случаи, то те представляват изключения от общо правило. А общото 

правило, което би представлявало принцип, при това положение би трябвало да е за допустимост, а не 

за недопустимост отказа от права в общия случай. А и никой не оспорва възможността за отказ от 

възникнали права, освен ако тази възможност е изключена с изрична разпоредба на закона. Обратно 

Ставру, Ст. Отказ от субективно право. – Търговско право, 2005, № 4, 49-78, където аргументира теза-

та за недопустимост на предварителния отказ от права с аргумента, че възможността за отказ от су-

бективното право представлява част от самото право, поради което, ако правото не е възникнало, то 

няма как да има отказ от него (с. 55).  
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нормативен акт. Нормирането на конкретни хипотези на нищожни сделки в закона и изос-

тавянето на общи и бланкетно формулирани разпоредби също трябва да се насърчава. 

Предпазливо и по изключение би следвало също правораздавателните органи да обоснова-

ват изводи за нищожност на сделки с нарушаване на правни принципи, особено такива, ко-

ито не са закрепени в конкретни разпоредби на закона. Всичко това би внесло нужната яс-

нота в частноправните отношения и така би се повишила сигурността на оборота и стабил-

ността на придобитите чрез правни сделки субективни права
1
. Желателно е също да се съх-

рани и задълбочи очертаващата се в последните години законодателна тенденция към раз-

ширяване приложението на относителната недействителност за сметка на нищожността. 

Дори при засягане само на частни интереси относителната недействителност би трябвало да 

стане общо правило, а нищожността – изключение
2
. 

 

                                                           
1 В редица свои решения и Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу РБ ак-

центира на въпроса за необходимостта от повече правна сигурност при прилагането на закона, вклю-

чително във връзка с незачитане на правните последици от извършени сделки поради нарушаване на 

закона, както и на нуждата от намиране на по-точен баланс между изискванията на обществения ин-

терес и основните индивидуални права, включително правото на собственост – вж. р. на ЕСПЧ по 

дело Великови и др. срещу РБ от 15.03.2007 (в сила от 09.07.2007), т. 160, с. 28 и т. 176, с. 31, р. на 

ЕСПЧ по дело Кехая и др. срещу РБ от 12.01.2006 (в сила от 12.04.2006), т. 70, с. 11 и др. (Цит. по 

www.echr.coe.int)  
2 Не може да се сподели позицията на ВС, изразена в р. № 1790-1976-I ГО, че когато един договор 

противоречи на закона и е нищожен на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, то съществува презумпция, 

че той винаги "уврежда държавни интереси и че страните са действали виновно". Това решение е пос-

тановено при други обществено-икономически условия и във връзка с прилагането на чл. 34 ЗЗД в 

редакцията му до 1993 г., поради което мисля, че не може да се приема като актуално.  
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ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА – 
ХИПОТЕЗИ И ПРОБЛЕМИ 

доц. д-р Захари Торманов,  
Юридически факултет на УНСС,  

e-mail: tormanov@abv.bg 

Резюме: В доклада се разглежда действието и последиците от прекратяването на до-

говора в някои случаи. По-специално се анализира наличието или липсата в тези случаи на 

ретроактивно (обратно) действие на прекратяването. Разгледани са някои проблеми от-

носно действието на прекратяването на договора: по взаимно съгласие; при сбъдване на 

прекратително условие; при форсмажорни обстоятелства и при непредвидима и значи-

телна промяна на обстоятелствата, които стоят в основата на сключването на догово-

ра (стопанска непоносимост по чл. 307 ТЗ). Обърнато е внимание на обратното действие 

при разваляне на договора и на обезщетението на претърпените от кредитора вреди.  

 

Ключови думи: прекратяване на договор, обратно действие, връщане на престациите, 

форсмажор, прекратително условие  

 

Summary: The paper examines the effects and consequences in some cases of contract 

termination. In particular the author analyzed the presence or absence in those cases of the 

retroactive (backwards) effect of the termination. Also are discusses some issues concerning the 

effects of the contract termination: by mutual agreement; upon the occurrence of termination 

condition, under force majeure and unforeseeable and significant change of circumstances which 

motivate the contract conclusion (business frustration under Art. 307 Commercial Law). Attention 

is paid to the retroactive effect in contract termination and compensation for damages suffered by 

the creditor. 

 

Key words: сontract termination, retroactive effect, performance return, force majeure, 

terminate condition 

 

 

1. Постановка на проблема 

Прекратяването на договора може да се дефинира като погасяване на възникналите от 

него права и задължения, преди те да бъдат цялостно реализирани, и окончателно преуста-

новяване на възможността за възникване на нови права и задължения от този договор
1
. 

Общите предпоставки, необходими, за да се осъществи прекратяване на договора, са:  

1) наличие на сключен договор; 2) договорът да е действителен, т.е. той да не е нищожен;  

3) действието на договора да не е прекратено и възникналите от него права и задължения да 

не са погасени изцяло; 4) необходимите за прекратяването волеизявления да са действителни
2
. 

Освен, че окончателно се преустановява възможността за възникване на нови права и за-

дължения, влизащи в обхвата на предмета на договора, прекратяването му води до погася-

                                                           
1
 Вж. Торманов, З. Прекратяване на договора. С., Сиби, 2013, с. 20. 
2 Четвъртата предпоставка важи за случаите, при които прекратяването на договора е вследствие 

на едностранно или двустранно волеизявление.  
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ване на вече възникнали права и задължения. Погасяването, поради прекратяването на до-

говора, на възникналите до този момент права и задължения по него може да е с действие за 

в бъдеще или действието му да е с обратна сила. Обект на внимание в това изследване е 

именно наличието или липсата на ретроактивно действие на прекратяването на договора 

спрямо възникналите до момента на прекратяването права и задължения. Пълното изясня-

ване на проблема изисква разглеждането на множество конкретни и общи хипотези, но като 

илюстрация в това изследване са анализирани само няколко вида случаи на прекратяване на 

договора.  

Обратното действие на прекратяването на договора следва да се разглежда като изклю-

чение, а действието му занапред – като правило. Прекратяването на договора винаги е в 

резултат на проявлението на нов юридически факт – волеизявление (едностранно или двус-

транно), смърт на страна, погиване на дължимото и т.н. Последиците от съответния юриди-

чески факт (фактически състав) поначало възникват от момента на проявяването му. Обрат-

ното действие, т.е. заличаването на определени юридически последици с обратна сила, е 

изключение. То представлява наложена от правния ред конструкция, която се отклонява от 

житейските и природни закономерности. Следователно прекратяването на договора може 

да има обратно действие по изключение, само когато изрично е предвидено в закона или е 

договорено от страните.  

По-долу са разгледани някои общи случаи на прекратяване на договора, като илюстра-

ция на проблематиката относно наличието или липсата на обратно действие на прекратява-

нето и последиците от това.  

 

2. Действие на прекратяването на договора по взаимно съгласие 

Не само обратното действие на прекратяването на договора поставя, нуждаещи се от ос-

мисляне проблеми. При действието на прекратяването на договора занапред, което приехме 

за правило, също възникват проблеми. Като пример за потенциалните проблеми на прекра-

тяването с действие за в бъдеще ще разгледам действието на прекратяването на договора по 

взаимно съгласие.  

Основна последица от споразумението за прекратяване на договора по взаимно съгласие 

е погасяването на възникналите от прекратявания договор субективни права и задължения. 

Те се погасяват от момента на сключване на споразумението за прекратяване, като този мо-

мент се определя от общите правила за сключване на договор. Погасяват се всички непога-

сени до този момент права и задължения. Ако няма уговорен модалитет (срок, условие) 

ефектът от прекратяването ще настъпи веднага със сключването на споразумението.  

Нека да разгледаме правните последици на споразумението за прекратяване в различни 

случаи в зависимост от състоянието на правоотношението към момента на прекратяването. 

Най-безпроблемен е случаят, когато се прекратява договор, по който нито една от страните 

не е престирала. Като последица от споразумението им ще се прекрати договорът и възник-

налото от него правоотношение, т.е. ще се погасят правата и задълженията, обвързващи 

всяка от страните. Интерес представлява единствено въпросът, ако някоя от страните е била 

в забава преди прекратяването, дали другата страна може да претендира обезщетение за 

забавата. Считам, че такава претенция може да е основателна и да бъде проведена успешно, 

включително и след сключване на споразумението за прекратяване. Действието на споразу-

мението за прекратяване настъпва след сключването му и е за в бъдеще. Следователно за 

вредите, претърпени до сключването му, насрещната страна носи отговорност, разбира се, 

при наличието на необходимите за такава отговорност предпоставки – неизпълнение, вреда, 

причинна връзка, вина. В споразумението за прекратяване на договора обаче страните могат 

взаимно да се освободят от такава отговорност, като воля за това може да се изведе и от по-

обща формулировка като например, че "със сключването на това споразумение страните 
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заявяват, че нямат никакви имуществени или други претенции една спрямо друга, във връз-

ка с прекратения договор". 

По-сложен е случаят, когато по прекратявания договор е престирано – напълно или час-

тично от едната страна, частично и от двете страни и т.н. В този случай се поставя въпросът 

как следва да се процедира с даденото преди прекратяване на договора, предвид действието 

за в бъдеще
1
 на прекратяването по взаимно съгласие. Даденото по прекратения договор не е 

дадено без основание или на отпаднало основание. Към момента на престирането договорът 

е имал действие и изпълнението е въз основа на съществуващо задължение. Най-пробле-

матичен е случаят, при който до момента на сключване на споразумението за прекратяване 

на договора едната страна изцяло или частично е престирала дължимото от нея, а другата 

страна не е "покрила" това с насрещна престация. Прекратяването на договора с действие за 

в бъдеще ще доведе до несправедлив резултат. Предвид липсата на обратно действие на 

споразумението за прекратяване ще се окаже, че едната страна е получила облага, която ѝ 

се следва (като изпълнение по действащ договор), а другата страна не може да претендира 

вземането си, защото то е погасено от споразумението за прекратяване на договора. Може 

да се разсъждава върху два начина за поправяне на такъв несправедлив резултат от прекра-

тяването на договора.  

Първият начин е престиралата страна, която не е получила еквивалентна насрещна прес-

тация до момента на прекратяването да претендира възстановяване на неоснователното си 

обедняване и обогатяване на другата страна с иск по чл. 59 ЗЗД. Нормата на чл. 59 ЗЗД оба-

че предполага обогатяване "без основание", а такова към момента на получаване на преста-

цията е било налице. Все пак, изхождайки от двустранния характер на прекратявания дого-

вор
2
, можем да приемем, че изпълнилата страна се е задължила, защото е очаквала изпълне-

ние от насрещната страна
3
, и това изпълнение е било основание за задължаването ѝ. Когато 

обаче задължението на другата страна е отпаднало (със споразумението за прекратяване на 

договора), то отпада и основанието за задължаването и за изпълнението на изпълнилата 

страна. Към такава конструкция обаче могат да се направят и възражения. Преценката за 

наличие на основание трябва да се прави към момента на сключване на договора, а не в бъ-

дещ момент
4
. Отделно от това не можем да бъдем сигурни дали ощетената страна съзнател-

но и по своя воля не се е отказала от насрещната престация.  

Вторият начин е ощетената страна да претендира като вреда стойността на непрестира-

ното от другата страна. Тази конструкция е мислима, ако задължението на насрещната 

страна е било с настъпил падеж, но тя не го е изпълнила до прекратяването на договора по 

взаимно съгласие. Тоест ощетената страна да претендира обезщетение вместо изпълнение 

(компенсаторно обезщетение). Изпълнение и обезщетение за забава страната не може да 

претендира, тъй като вземането ѝ вече е погасено от споразумението за прекратяване.  

Изложените два начина за компенсиране на престиралата преди прекратяването на дого-

вора страна не са безпроблемни за прилагане. Те могат да срещнат в доктрината и съдебна-

                                                           
1
 Решение № 1694 от 11.11.2002 г. по гр. д. № 1265/2002 г., ВКС, V г. о., цитирано по ПИС Сиела. 
2 Разглежданите хипотези могат да възникнат само при двустранни договори, тъй като само при 

тях има насрещни задължения. При изпълнение на едностранен договор, другата страна няма задъл-

жения, а освен това договорът най-вероятно ще се е прекратил поради изпълнение и няма да има мяс-

то за прекратяване по взаимно съгласие. 
3 Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга първа. 

С., Софи-Р, 1992, 295-296; Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., Сиби, 2010, с. 358. 
4 По подобен начин стои въпросът и с погинала вещ, предмет на договор. Когато тя е погинала 

преди сключването му, ще е налице нищожност поради невъзможен предмет, а когато е погинала след 

сключването на договора, то той ще е действителен, но ще е налице обективна невъзможност за из-

пълнение.  
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та практика и други освен посочените възражения. Поради тази причина при наличната за-

конодателна уредба, най-доброто решение е страните изрично и педантично да уредят в 

споразумението за прекратяване на договора последиците от него, включително и относно 

станалото до момента изпълнение, съответно неизпълнение на задълженията по договора. 

Страните могат да предвидят обратно действие на споразумението за прекратяване и да се 

задължат да си реституират взаимно престираното до момента на прекратяването. Друг ва-

риант е, когато има частично изпълнение от едната страна или "непокрито" с насрещна 

престация изпълнение по договор с периодично или продължително изпълнение, да се 

предвиди в споразумението за прекратяване, че другата страна ще престира насреща до из-

равняване на престациите, а прекратяването на договора ще настъпи след това за в бъдеще. 

Разбира се, споразумението може да съдържа и елементи на опрощаване, като изрично се 

заяви, че не се търси разликата между престираното. Прокламираната в частното право до-

говорна свобода дава големи възможности на страните да уредят отношенията си по подхо-

дящ начин със споразумение помежду си.  

Въз основа на казаното по-горе във връзка с последиците от прекратяване на договора 

по взаимно съгласие, de lege ferenda, заслужава обмисляне дали законодателят да не приеме 

изрична диспозитивна уредба относно последиците от прекратяване на договора по взаимно 

съгласие.  

 

3. Действие на прекратяването на договора при настъпване на прекратително условие 

Сбъдването на прекратителното условие прекратява действието на договора и то с об-

ратна сила
1
. Обратното действие на прекратителното условие изрично е предвидено в ал. 2 

на чл. 25 ЗЗД. Осъществяването на прекратителното условие възстановя нещата в предиш-

ното им състояние все едно, че договорът никога не е бил сключван. Юридически се възс-

тановява положението от преди сключването на договора. Правата и задълженията се пога-

сяват с обратна сила. Тъй като до настъпване на условието договорното правоотношение се 

развива, като при договор без условие, то е възможно страните или някоя от тях да са били 

длъжни да престират и да са извършили определени престации. След сбъдването на прекра-

тителното условие полученото въз основа на договора трябва да се върне, трябва да се възс-

тановят нещата в първоначалното положение (restitutio in integrum). 

Обратното действие на прекратителното условие невинаги е необходимо и оправдано. 

Ако за отлагателното условие обратното действие е логично
2
, то за прекратителното усло-

вие обратното действие невинаги е житейски и икономически оправдано. Аналогично на 

развалянето на двустранни договори
3
 с продължително или периодично изпълнение, за кои-

то законодателят е изключил обратното му действие (чл. 88, ал. 1, изр. 1 ЗЗД), понякога и 

обратното действие на прекратителното условие също не е оправдано. Например, уговорено 

е, че договорът за наем на жилище се прекратява, ако синът на наемодателя се завърне 

трайно от чужбина. Обратно действие на прекратителното условие в този случай не е умес-

тно, тъй като отношенията между страните по прекратения с обратна сила договор за наем 

                                                           
1 За разлика от прекратителното условие при настъпване на прекратителен срок договорът се 

прекратява за в бъдеще. Последиците от прекратителния срок са на практика идентични с последици-

те от прекратяване на договора по взаимно съгласие на страните. 
2 При него страните свързват началото на действие на договора с бъдещо несигурно събитие, но 

веднъж то осъществило се обикновено няма причина да не се признае действие на договора още от 

сключването му. Обратното действие на отлагателното условие решава определени проблеми, като 

например проблема с престираното преди настъпване на отлагателното условие.  
3 Впрочем концепцията за развалянето на двустранните договори е възникнала като подразбиращо 

се прекратително условие. Това може да се види от чл. 70 ЗЗД (отм.) и от действащата и понастоящем 

разпоредба на чл. 1184 ФГК.  
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трябва да се уредят все едно че такъв договор не е съществувал – наемодателят трябва да 

върне наемите, а наемателят понеже не може да "върне" ползването трябва да го обезщети 

за него. В случая е очевидно предимството на действието на прекратителното условие за-

напред. В законодателството също има предвидени случаи, при които прекратителното ус-

ловие не е свързано с обратно действие. Така например прекратяването на договор за дру-

жество на основание чл. 363, б. "а" ЗЗД предполага осъществяване на прекратително усло-

вие – постигане на целта, съответно фиксиране на невъзможността целта да се постигне. 

Въпрос за обратно действие на това прекратяване въобще не е поставян в съдебната практи-

ка и доктрината. При постигане на целта е житейски абсурдно, а и практически невъзмож-

но, отношенията между съдружниците да се върнат в състоянието от преди сключването на 

договора. Отделно от това биха се засегнали и интереси на трети лица. 

По общо виждане в доктрината нормата, предвиждаща обратно действие на условието, е 

диспозитивна
1
. Страните могат да уговорят действие на прекратителното условие занапред. 

Когато страните не желаят прекратяването на договора да има обратно действие, те трябва 

изрично да предвидят действие на прекратителното условие за в бъдеще, защото при липса 

на изрична уговорка ще се приложи диспозитивното правило на чл. 25, ал. 2 ЗЗД. Обратно-

то действие на условието не е възприето във всички законодателства. Така например съг-

ласно § 159 ГГЗ, за да има обратно действие условието това трябва да е уговорено в догово-

ра, т.е. по принцип се предполага действие на условието за в бъдеще. Не е предвидено об-

ратно действие на условието и в ГКРФ – чл. 157.  

Какъв е ефектът на несбъдналото се прекратително условие? Несбъдването на прекрати-

телното условие окончателно стабилизира последиците от договора. Изпълненото по него 

остава в сила и не подлежи на реституция, а договорите с продължително или многократно 

изпълнение продължават действието си
2
.  

 

4. Обратно действие на развалянето. Задължение за връщане на престираното 

Развалянето на двустранния договор има обратно действие (чл. 88, ал. 1, пр. 1 ЗЗД), като 

то е изключено само за договорите за продължително или периодично изпълнение. Неиз-

пълнението нарушава връзката между насрещните престациите и с оглед интереса на кре-

дитора съществуването на договора и извършеното по него изпълнение трябва да отпаднат. 

Развалянето на договора не само препятства възникването на права и задължения по него за 

в бъдеще, съответно изпълнението им, но заличава с обратна сила и възникналите до мо-

мента на развалянето права и задължения. 

Когато до развалянето страните или някоя от тях е престирала, то престираното се явява 

като дадено на отпаднало основание. Получилата го страна неоснователно се обогатява с 

него. Претенцията за връщане на престираното се основава на чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД. Ако се 

дължи връщане на вещ, то се прилага чл. 57 ЗЗД, като задълженото лице дължи и плодовете 

на вещта от момента на поканата. Дължат се и получените от имота доходи (гражданските 

плодове). Когато връщането на вещта е невъзможно, то се заплаща стойността ѝ към мо-

                                                           
1 Така Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Т. 2. С., Софи-Р, 1996, с. 115; Таджер, В. Граж-

данско право на НРБ. Обща част. Дял II. С., Софи-Р, 2001, с. 442; Василев, Л. Гражданско право. Об-

ща част. Варна: ТедИна, 1993, с. 274. 
2 За такива договори може да възникне въпросът – как следва да се процедира, ако страните са 

разчитали, че все някога прекратителното условие ще се сбъдне (извън случая на сигурно събитие или 

невъзможно условие) и ще прекрати действието на договора, а се установи със сигурност, че условие-

то няма да се сбъдне? Независимо от предположението на страните последиците от фиксирането на 

несбъдването на условието ще са както бяха описани до тук. Въпросът за прекратяването на договора 

ще следва да се реши по друг начин: едностранен отказ, ако е предвиден в закона; разваляне, ако има 

неизпълнение и т.н.  



 295

мента на развалянето или получената цена за нея, ако е по-висока (арг. от чл. 57, ал. 2 ЗЗД)
1
. 

Претенцията за реституция на даденото не се основава на договора, който е отпаднал с об-

ратна сила, а на института на неоснователното обогатяване. Престиралата страна може да 

предяви такъв иск или иск за ревандикация на вещта. Основанието тя да се владее от друга-

та страна е отпаднало с обратна сила. За престациите, които не подлежат на връщане, нап-

ример оказана услуга.  

Обратното действие на развалянето поставя въпроса за придобитите преди развалянето 

права от трети лица. Ако трето лице е купило от съконтрагента, придобил вещта по догово-

ра, който се разваля с обратно действие, то би следвало правата му върху вещта да отпаднат 

с отпадането с обратна сила на правата на прехвърлителя. Този проблем е до голяма степен 

решен в закона. Относно движимите вещи ще се приложи правилото на чл. 78 ЗС. Ако тре-

тото лице е добросъвестно и е придобило владението върху вещта на възмездно основание, 

то ще запази собствеността върху нея, независимо от отпадането с обратна сила на правата 

на праводателя му.  

По отношение на трети лица, придобили недвижими вещи или вещни права върху тях, 

законът е предвидил специално правило за защитата им им – чл. 88, ал. 2 ЗЗД. Съгласно 

тази разпоредба "развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, 

придобити от трети лица преди вписване на исковата молба". Договорите, с които се придо-

бива собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, се извършват по-

начало с нотариален акт (с малко изключения) и подлежат на вписване. Третите лица, които 

желаят да придобият такива права, могат да направят справка в имотния регистър, включи-

телно и относно това дали е започнала процедура за съдебно разваляне на договора (искова-

та молба се вписва), от който черпи правата си евентуалният им праводател. Когато въпреки 

наличието на вписана искова молба за разваляне, те придобият имота – това ще е на техен 

риск предвид възможността развалянето да им бъде противопоставено и те да бъдат отстра-

нени от имота. Ако няма вписване на исковата молба или тя е вписана след като третите 

лица са придобили съответните права, развалянето на договора не им е противопоставимо. 

Съгласно чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД при разваляне на договора "кредиторът има право на 

обезщетение за вредите от неизпълнението на договора". Въпросът за обезщетението при 

разваляне на договора е един от най-много дискутираните в българската цивилистична док-

трина както във времето, така и по отношение на разнообразието в отделни детайли на зас-

тъпваните тези. Спорове е имало още при действието на стария Закон за задълженията и 

договорите – чл. 70
2
, продължили са и в по-ново време

3
, съществуват и понастоящем

4
.  

Една група автори застъпват тезата, че поради обратното действие на развалянето с 

осъществяването му отпадат с обратна сила последиците от договора, включително задъл-

                                                           
1 Калайджиев, А. Цит. съч., с. 374. 
2 Вж. Апостолов, И. Облигационно право. Част първа. Общо учение за облигацията. Фототипно 

издание. С., Издателство на БАН, 1990, 295-299, където се застъпва господстващото тълкуване на чл. 

70 ЗЗД (отм.) и се излага и оспорва виждането на Л. Диков. Подробно за виждането на проф. Диков 

вж. Диков, Л. Курс по българско гражданско право. Том III. Облигационно право. Обща част. С., 

Придворна печатница, 1938, 452-511.  
3 Вж. Таджер, В. Неустойката за забавено изпълнение при развален договор. – Правна мисъл, 1987, № 4, 

77-79; Цончев, К. Може ли да се присъжда обезщетение за забава при развален договор? – Държава и пра-

во, 1989, № 12, 55-60.  
4 Вж. Калайджиев, А. Цит. съч., 376-379; Конов, Тр. Основание на гражданската отговорност. С., 

УИ Св. Климент Охридски, 1995, 39-40; Русчев, И. Отговорността за евикция. С., Регули, 1995, 184-

195; Русчев, И. Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за "позитивни" и "нега-

тивни" вреди. – Съвременно право, 1995, № 1, 27-38; Стефанов, С. Гражданска отговорност при раз-

вален договор. – Търговско право, 2000, № 4, 46-62.  
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женията по него, поради което се изключва договорната отговорност за неизпълнението им. 

Отговорността по чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД била специален състав на извъндоговорна, делик-

тна отговорност за нарушен "негативен интерес". Отговорността възниквала не поради не-

изпълнение на съществуващо договорно задължение, тъкмо обратното – поради отпадане на 

задължението. Развалянето и договорната отговорност били алтернативни последици от 

неизпълнението. Отговорността по чл. 88 ЗЗД не можела да е договорна, защото фактичес-

кия ѝ състав изисквал развален договор
1
. 

Горното виждане не може да бъде споделено. Подробното разглеждане на този въпрос 

би надхвърлило целите на това изследване, но ще си позволя кратък коментар. Въпреки об-

ратната сила на развалянето, то не премахва нито факта на неизпълнението, нито вредите от 

него. Следователно могат да се търсят вредите от неизпълнението на договора. Развалянето 

на договора, като упражняване на потестативно право, не може да се определи като деликт. 

Обезщетението по чл. 88, ал. 1 ЗЗД е за нарушен "позитивен" интерес
2
. "Неразвалянето на 

договора, а неговото неизпълнение представлява основният правопораждащ отговорността 

юридически факт, чиито последици се запазват и след отпадането на договора с обратна 

сила, в резултат на изричната норма на чл. 88, ал. 1, изр. второ."
3
  

В най-общ план причината за развалянето на договора и за всички претърпени от креди-

тора вреди е неизпълнението на задължението от длъжника. Предпоставка за разваляне на 

договора е неизпълнението да е по причина, за която длъжникът отговаря – най-често ви-

новното му поведение, неполагане на дължимата грижа. Следователно правнополитически 

от гледна точка на справедливостта кредиторът трябва да бъде репариран за тези вреди. Той 

трябва да бъде репариран, както за вредите от неизпълнението (за нарушен позитивен инте-

рес), така и за вредите от развалянето (за нарушен негативен интерес). Да, развалянето има 

обратно действие, но това е правна фикция, предвидена, за да осигури реституиране на 

престираното по договора, да създаде основание за изпълнилия кредитор да претендира 

връщане на престираното от него след разваляне на договора. Законодателят е в правото си, 

предвиждайки обратно действие на развалянето, да заличи всички последици от договора, 

или само някои от тях
4
. Видно от разпоредбата на чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД законодателят е 

предвидил запазване на последиците от неизпълнението, т.е. задължението на неизпълни-

лия длъжник да обезщети кредитора за вредите от неизпълнението. Впрочем формулиров-

ката на разпоредбата е достатъчно ясна – кредиторът има право на обезщетение "за вредите 

от неизпълнението на договора"
5
, а не само от развалянето му. Неизпълнението е било факт 

преди развалянето на договора, най-вероятно то реално е причинило вреди на кредитора, 

тези вреди са вследствие на виновното поведение на длъжника. Не виждам причина, защо 

кредиторът да не бъде репариран за тях. Вредите могат да бъдат както претърпяна загуба, 

                                                           
1 Вж. Калайджиев, А. Цит. съч., 376-379; Конов, Тр. Основание…, 39-40, както и общата им ста-

тия Конов, Тр., А. Калайджиев. Отговорност при нарушен негативен интерес. – Държава и право, 

1988, № 11. В подобен смисъл, че съчетаването на обратното действие на развалянето и задължени-

ето за обезщетение поради неизпълнение, което безусловно предполагало съществуващ договор, се 

явява правно нелогично, се изказва Диков, Л. Курс…Облигационно…, 453 и сл., при действието на 

чл. 70 ЗЗД (отм.).  
2 Вж. Русчев, И. Отговорността за…, 185-195.  
3 Вж. Стефанов, С. Гражданска…, с. 50. 
4 Това виждане е формулирано още от Апостолов, И. Облигационно…, с. 298, във връзка със спо-

ра му с проф. Диков.  
5 При специфичните случаи на разваляне по чл. 189 и чл. 195 ЗЗД формулировката е в същия сми-

съл – вредите се обезщетяват съгласно общите правила за неизпълнение на задължениета.  
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така и пропусната полза
1
. Обезщетяват се преките и предвидими вреди, които са по причина 

на неизпълнението
2
. Всяка форма на неизпълнение може да причини вреди. Не само пълно-

то неизпълнение, но и частичното, забавеното и лошото изпълнение. 

 

5. Действие на прекратяването на договора при непреодолима сила 

Продължителното възпрепятстване на изпълнението, породено от форсмажорното събитие и 

последиците от него, дава възможност на кредитора да прекрати договора, ако поради продъл-

жителността на неизпълнението той е загубил интерес от престиране на дължимото  

(чл. 306, ал. 5 ТЗ). Тази възможност може да се определи като възникване за кредитора на 

потестативно право едностранно да прекрати договора. Право за едностранно прекратяване на 

договора при значителна продължителност на непреодолимата сила възниква и за длъжника, 

съгласно чл. 306, ал. 5, изр. 2 ЗЗД. Това право за длъжника също трябва да е вследствие на отпа-

дане на интереса му от договора. Например при променените обстоятелства изпълнението би го 

лишило в значителна степен от изгодата, която основателно е очаквал от договора.  

Законът не урежда последиците от посоченото по-горе прекратяване на договора. Следва да 

се приеме, че то ще доведе до погасяване на правата и задълженията по договора и ще направи 

невъзможна претенцията за реално изпълнение. Не ще може да се претендира обезщетение за 

претърпени вреди, тъй като прекратяването на договора не е по причина, за която длъжникът 

отговаря
3
. Дали обаче действието на прекратяването на договора е занапред или то има обратно 

действие. Законът не дава отговор на този въпрос. Тъй като действието занапред е правило, а 

обратното действие – изключение, то би следвало да се предпочете виждането за действие на 

прекратяването занапред
4
. При двустранните договори обаче предвид връзката между насрещ-

ните престации действието занапред не е оправдано, ако кредиторът е престирал преди настъп-

ване на непреодолимата сила. Действието занапред ще погаси задължението на длъжника, но не 

решава въпроса с вече престираното от кредитора. Според мен, въпреки концептуалната разлика 

с развалянето (предполагащо виновно неизпълнение), при прекратяване на двустранните дого-

вори поради непреодолима сила трябва да се предвиди обратна сила на прекратяването, освен в 

случаите на договори с периодично или продължително изпълнение, при които насрещните 

престации обикновено се изпълняват реципрочно и неизпълнените "части" на насрещните прес-

тации ще се погасят за в бъдеще. За да се избегнат съмненията относно прилагането по аналогия 

на чл. 88, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, de lege ferenda, това правило може да бъде възпроизведено и в чл. 

306, ал. 5 ТЗ, чрез добавяне на ново трето изречение в следния смисъл: "Прекратяването на 

двустранен договор има обратно действие, освен при договорите за продължително или перио-

дично изпълнение". 

 

6. Действие на прекратяването на договора при стопанска непоносимост 

При непредвидима и значителна промяна на обстоятелствата, които стоят в основата на 

сключването на договора и настъпване на значителна обременителност на дължимата прес-

тация, засегнатата страна може да иска изменение или прекратяване на договора, когато 

                                                           
1 Например от провалени сделки с трети лица, от които кредиторът основателно е очаквал опреде-

лена изгода.  
2 При застъпване на тезата за деликтното основание за претендиране на вредите при разваляне на 

договора би следвало предвидимостта да отпадне като критерий за границите на отговорността на 

длъжника, което несправедливо би утежнило положението му. 
3 Правилно ми се струва изразеното мнение, че при форсмажор длъжникът се освобождава от от-

говорност, дори когато за съответния случай е предвидена обективна (стриктна) отговорност. В този 

смисъл Николов, Я. Цит. съч., с. XVIII. 
4 Така Николов, Я. Непреодолима сила. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 3, с. XXXI; Ре-

шение № 1694 от 11.11.2002 г. по гр. д. № 1265/2002 г., ВКС, V г.о., цитирано по ПИС Сиела. 
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запазването му противоречи на справедливостта и добросъвестността (чл. 307 ТЗ). Прекра-

тяването на договора при стопанска непоносимост настъпва с влизане в сила на съдебното 

решение по конститутивния иск, с което то е постановено. В доктрината и съдебната прак-

тика без особена аргументация е застъпено становището, че действието на съдебното реше-

ние, съответно на прекратяването е за в бъдеще
1
. Това виждане е оправдано за случая, при 

който след констатиране на предпоставките за стопанска непоносимост съдът постановява 

изменение на договора, за да възстанови нарушения икономически баланс между насрещ-

ните престации. Изменението на договора предполага запазване на действието му, като със 

самата промяна ще се цели съобразяване на интересите на страните, съответно на насрещ-

ните престации с настъпилата промяна в стоящите в основата на договора обстоятелства. 

Промяната в договора трябва да е съобразена с целта му, като с оглед на тази цел се преце-

ни с какво съдържание страните биха сключили договора, ако стоящите в основата му обс-

тоятелства бяха такива, каквито са след настъпването на стопанската непоносимост. 

Не така стоят нещата обаче, ако съдът постанови прекратяване на договора. Когато и 

двете престации не са изпълнени действието за в бъдеще на прекратяването не създава 

проблеми. Прекратява се договорът – погасяват се и двете дължими по него насрещни прес-

тации. Какво ще стане обаче, ако по искане на длъжника съдът постанови прекратяване на 

договора, но преди на стопанската непоносимост насрещната страна вече е престирала. Ако 

прекратяването на договора действа за в бъдеще, то дължимата от длъжника престация ще 

се погаси, но каква ще е съдбата на изпълнената насрещна престация. Смятам, че когато 

престациите се изпълняват еднократно и при постановяване на прекратяването едната от 

тях вече е изпълнена, то трябва да се признае обратно действие на прекратяването на дого-

вора. След като съдебната намеса в договора се оправдава със справедливостта и добросъ-

вестността, тя не бива да води до несправедлив за другата страна резултат. Предвид затруд-

ненията, които предизвиква обосноваването на обратното действие на прекратяването при 

сегашната редакция на разпоредбата на чл. 307 ТЗ, de lege ferenda тя може да бъде допълне-

на с ново второ изречение в следния смисъл: "При цялостно прекратяване на договора да-

деното до момента трябва да бъде върнато." При договорите с продължително или перио-

дично изпълнение въпросът може да бъде решен с предвидената от закона възможност за 

частично прекратяване, като при тях би се постигнал аналогичен на развалянето им ефект – 

изпълненото до момента се запазва, като задълженията се погасяват за в бъдеще. 

 

 

 

 

                                                           
1 Калайджиев, А. Цит. съч., с. 326; Голева, П. Стопанската непоносимост – основни положения, 

фактически състав и правни последици. – Юридически свят, 2012, № 1, с. 33; Решение № 1694 от 

11.11.2002 г. по гр. д. № 1265/2002 г., ВКС, V г. о.; Решение от 5.02.2008 г. по ВАД № 77/2007 г.; Ре-

шение от 3.07.2008 г. по ВАД № 196/2007 г., всичките цитирани по ПИС Апис. 
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ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТВОД ПО ГПК, АПК,  
НПК И "КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ" ПО ЗУПКИ 

д-р Незабравка Стоева,  
Висш съдебен съвет, 

Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" 

I. Основанията за отвод по ГПК, АПК и НПК 

Съгласно чл. 22, ал. 1 от ГПК не може да участва като съдия по делото лице: 

1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорно-

то или свързано с него правоотношение; 

2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до 

четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин предс-

тавител; 

3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин 

представител; 

4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото; 

5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел 

или вещо лице по делото; 

6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмне-

ние в неговото безпристрастие. 

При наличие на горните обстоятелствата съдията е длъжен сам да се отстрани от разг-

леждане на делото, като изложи мотиви в определението за отвода. Всяка от страните в 

гражданския процес може да направи искане за отвод на съдията.  Това процесуално дейст-

вие страната може да направи в заседанието, след като е възникнало основанието или в засе-

данието, в което е станало известно основанието за отстраняване. В случаите по ал. 1, т. 1 – 5 

законодателят е въвел императивно задължение за съдията да се отведе, а при хипотезата на 

т. 6 му е предоставил възможност за субективна преценка относно съществуващото безп-

ристрастие. В случай че не приеме отвода по ал. 1, т. 6, съдията следва да обяви обстоятелс-

твата така, че по категоричен начин да отхвърли съмненията относно собствената си обек-

тивност, справедливост и безпристрастност. 

АПК не регламентира изрично основанията за отвод на съдия разглеждащ администра-

тивни дела. Ето защо предвид разпоредбата на чл. 144 от АПК, в административното право-

раздаване за отвода на съдията се прилагат субсидиарно правилата на чл. 22 и сл. от ГПК.  

В изпълнение на принципа самостоятелност и безпристрастност за административното про-

изводство с чл. 10, ал. 2 от АПК са определени основанията за отвод на участващото в него 

длъжностно лице. Това е длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода на админист-

ративното производство или има с някого от заинтересованите лица отношения, пораждащи 

основателни съмнения в неговото безпристрастие. В тези случаи по свой почин или по ис-

кане на някой от заинтересованите то може да бъде отведено. 

 Чл. 29, ал. 1 от НПК определя основанията за отвод на състава на съда, на съдия или на 

съдебен заседател в наказателния процес, а именно: 

1. който е участвал в състава на съда, постановил: 

а) присъда или решение в първата, въззивната или касационната инстанция, или при въ-

зобновяване на наказателното дело; 
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б) определение, с което се одобрява споразумение за решаване на делото; 

в) определение, с което се прекратява наказателното производство; 

г) определение, с което се взема, потвърждава, изменя или отменя мярка за неотклоне-

ние задържане под стража в досъдебното производство; 

2. който е извършвал разследване по делото; 

3. който е бил прокурор по делото; 

4. който е бил обвиняем, настойник или попечител на обвиняемия, защитник или пове-

реник по делото; 

5. който е бил или може да встъпи в наказателното производство като частен обвинител, 

частен тъжител, граждански ищец или граждански ответник; 

6. който е бил свидетел, поемно лице, вещо лице, преводач, тълковник или специалист – 

технически помощник по делото; 

7. който е съпруг или близък роднина на лицата по т. 1 – 6; 

8. който е съпруг или близък роднина на друг член от състава на съда. 

В ал. 2 на чл. 29 от НПК като самостоятелно, но обобщено основание за отвод, е посоче-

но, че не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради дру-

ги обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от из-

хода на делото. С оглед на процесуалните функции на прокурора в наказателния процес за 

него основанията за отвеждане се свеждат до тези по чл. 29, ал. 1, т. 1, 4 – 8 и ал. 2 (чл. 47, 

ал. 1 от НПК). § 1. ал. 1 от Допълнителни разпоредби на НПК дава определение на изисква-

нето "близки роднини" – това са възходящите, низходящите (включително осиновените, 

доведените и заварените), роднините по съребрена линия до четвърта степен, както и род-

нините по сватовство до трета степен. И тук, както и в гражданския процес за членовете на 

състава – съдията и съдебните заседатели, и за прокурора в случаите на чл. 29 и чл. 47, ал. 1 

от НПК съществува законово задължение да се самоотведат. Ако това не е сторено, страни-

те в наказателното производство могат да правят отводи до началото на съдебното следст-

вие, освен ако основанията за това са възникнали или са им станали известни по-късно. За 

разлика от ГПК в НПК с чл. 31, ал. 3 и чл. 47, ал. 3 е въведено изрично изискване, че само-

отводите и отводите трябва да бъдат мотивирани. 

Чл. 117, ал. 2 от Конституцията установява основният принцип за съдебната власт – не-

зависимост. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокуро-

рите и следователите се подчиняват само на закона. Независимостта на органите на съдебната 

власт като принцип, поведение и резултат е невъзможно, без същите да изпълняват функции-

те си безпристрастно. Ето защо и в основния устройствен закон на съдебната власт – ЗСВ, в 

чл. 7, ал. 1 е изведено правото на всеки за справедлив и публичен процес в разумен срок и 

от независим и безпристрастен съд. Независимото и безпристрастно правосъдие означава 

същото да бъде осъществявано от трети лица, чужди на спорните правоотношения и без 

каквито и да било съмнения за пряко или косвено участие в тях. Актовете на съда и проку-

ратурата следва да бъдат постановявани на основата на събрани доказателства, на закона и 

на дълбоко вътрешно убеждение, неповлияно от лична заинтересованост, приятелски, ло-

бистки кръгове, от конюнктурни обществени или политически нагласи и тенденции.  

За да се осигури и гарантира изискването за безпристрастност ГПК и НПК въвеждат ос-

нования и правила за магистратите (съдии, прокурори и следователи) и за съдебните заседа-

тели. Те задължително да се самоотвеждат, когато се намират в родствени връзки или са в 

отношения със страните в процеса, които създават съмнения за предубеденост или заинте-

ресованост за правилното и справедливо решаване на накърненото правоотношение.  

Анализирайки основанията за отвод в гражданския, административния и наказателния 

процес по същество, между тях различия няма (освен терминологични и редакционни).  При 

всеки един от процесите са обособени три еднакви основни групи основания: 
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1. Основания следващи от родствените връзки на магистратите и страните в процеса.  

В тази група НПК съдържа по-изчерпателен списък на лицата с роднински отношения в 

сравнение с този определен с ГПК, като изрично са посочени и: свидетел, поемно лице, ве-

що лице, преводач, тълковник или специалист – технически помощник по делото. По ГПК 

тези основания попадат в трета група – други основания; 

2. Основания, свързани с повторното разглеждане на правния спор или произнасяния, 

които имат пряко отношение по същия спор; 

3. Други основания, които поставят под съмнения възможността да бъде постановен 

обективен, безпристрастен и справедлив акт.  

И в двата процесуални кодекса – ГПК и НПК, отстраняването от разглеждане на делото 

или преписката (отвод) е процесуално средство за отстраняване на магистрат, който е опре-

делен по предвидения в ЗСВ начин да ги разгледа и реши. Тоест, за да е налице валидно и 

правилно извършване на това процесуално действие, конкретният магистрат следва да е 

определен за докладчик на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. 

(чл. 9 от ЗСВ) Самоотводът, извършен от всички магистрати на съответен орган на съдебна 

власт, когато те не са определени за докладчици по делото по предвидения в ЗСВ ред, пос-

тавя в невъзможност участниците в процеса да реализират правото си на съдебно производ-

ство и нарушава забраната за отказ от правосъдие, представляваща друго конституционно 

установено правило. 

Отводът на магистрата е нормативно регламентирано процесуално действие по ГПК или 

НПК и представлява част от гражданско, административно или наказателно съдебното про-

изводство. Освен че магистратът следва да е определен за докладчик по реда на чл. 9 от 

ЗСВ, всеки магистрат следва да посочи свои лични и самостоятелни мотиви за отстранява-

нето си. Честа практика сред магистратите от един или друг орган на съдебна власт е да 

изготвят списък със саморъчните подписи, чрез който доказват, че се отвеждат от дело или 

преписка. Такъв списък няма характер и правно значение на отвод по предвидения процесу-

ален ред нито по ГПК, нито по НПК. Изпълнението на изискването да е налице надлежно 

определен докладчик се констатира в производствата по чл. 23 от ГПК и по чл. 43 от НПК.  

Определението, с което магистратът се самоотвежда или отвежда от производството, 

следва да бъде мотивирано. Това определение не подлежи на обжалване по реда на инстан-

ционния контрол. Мотивите или липсата на мотиви също не подлежат на контрол, тъй като 

това е право на субективна преценка на магистрата, с което последният не бива да злоупот-

ребява. (1) 

Определенията, с които магистратът докладчик не се отвежда от производство, също не 

подлежат на самостоятелно обжалване. Подадена подобна жалба е процесуално недопусти-

ма, като образувано по нея производство се прекратява, тъй като на обжалване с частна 

жалба подлежат определенията и разпореждания, които преграждат по-нататъшното разви-

тие на производството и в случаите, изрично посочени в закона. Определението по неува-

жено искане за отвод както по ГПК, така и по НПК не прегражда пътя за развитие и прик-

лючване на производството, нито пък е предвидена нарочна възможност за самостоятелното 

му обжалване. Контролът по законосъобразност на това определение се осъществява по 

пътя на инстанционния контрол на постановения краен съдебен акт, завършващ производс-

твото. (2)  

Когато при обжалването на крайния акт в жалбата се навеждат оплаквания, че за непри-

етият отвод не са обявени обстоятелствата в съдебната практика, се приема, че е допуснато 

процесуално нарушение, което не е относимо към неговата законосъобразност и правил-

ност. Такова процесуално нарушение не е съществено и не може да служи като касационно 

основание за отмяна на акта. (3) 
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Какви са правните последици от неизпълнението на изискванията за отвеждане по реда 

на ГПК и на НПК. 

Постановен съдебен акт от съдия или прокурор, който е бил длъжен да се отведе на ня-

кое от задължителните основания по чл. 22, ал. 1 от ГПК или по чл. 29, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 

от НПК ще е незаконосъобразен и неправилен поради наличието на съществени нарушения 

на процесуалните правила - гражданскопроцесуални или наказателнопроцесуални. Явната 

незаконосъобразност или неправилност може да бъде отстранена по пътя на въззивното или 

касационното производство, като делото се върне за ново разглеждане от друг състав. Ма-

гистратите стриктно следят и спазват изискванията за безпристрастност на гражданския, 

административния и наказателния процес. По приложението на чл. 22, ал. 1 от ГПК или по 

чл. 29, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 от НПК в съдебната практика преобладаващи са определенията за 

самоотводи и отводи (като в не малка част от отводи, коментирана по-горе в случаите на 

други основания, се наблюдава прекалена презастрахованост по изпълнението на това за-

дължение). Почти отсъстват отменени актове поради неспазване на задължителните изиск-

вания за самоотводи роднински връзки, повторни участия в разглежданите спорове и дока-

зани съмнения относно тяхното непредубедено постановяване.  

Друга правна последица от неспазването на чл. 22, ал. 1 от ГПК или по чл. 29, ал. 1 и чл. 

47, ал. 1 от НПК е възможността на засегната страна в процеса да иска отмяна на влязло в 

сила съдебно решение по реда на чл. 303, ал. 1, т. 7. ГПК (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) или 

възобновяване на наказателното производство по чл. 422, ал. 1, т. 4 от НПК. Отново същес-

твува само терминологична разлика в изписването на правното основание, което по същест-

во в случая се свежда до установено от Европейският съд по правата на човека с окончател-

но решение нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и ос-

новните свободи (4) – справедливо и публично гледане на дело в разумен срок от независим 

и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона, което нарушение при новото раз-

глеждане на делото е от съществено значение и е необходимо, за да се отстранят последи-

ците от нарушението. 

В случай на необжалван, но незаконосъобразен и неправилен акт поради противоречие с 

основанията за отвеждане по реда на процесуалните закони, от магистрата може да бъде 

потърсена дисциплинарна отговорност. Основно задължение в работата на магистрата е да 

бъде безпристрастен. Това задължение е определено като правило за етично правило с т. 2.3 

от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ) (5). От друга страна, 

съгласно чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ нарушенията на КЕПБМ представляват дисциплинарно 

нарушение. 

 

II. "Конфликтът на интереси" по ЗПУКИ  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗПУКИ конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо пуб-

лична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обек-

тивното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Тълкуването на раз-

поредбата води до извода, че за да възникне "конфликт на интереси", е необходимо: 

1. Да е налице установен по безспорен начин съществуващ частен интерес; 

2. Този частен интерес да може (т.е. да е възможно) да повлияе върху безпристрастното 

и обективно изпълнение на правомощията или задълженията на лицето, заемащо публична 

длъжност; 

Законовата норма не предвижда възможност за възникване на "конфликт на интереси", 

основаващ се на предполагаем или хипотетичен "частен интерес". Предполагаемо или хи-

потетично може да бъде само влиянието на съществуващия "частен интерес" върху изпъл-

нението на правомощията и задълженията на лицето, заемащо публична длъжност. Законо-

дателят е преценил, че дори само възможността съществуващият частен интерес да повлияе 
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върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията, води до състояние, което 

е обществено неприемливо.   

В чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗПРКИ са дадени определения на понятията "частен интерес" и "об-

лага". "Частен интерес" е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, 

заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задъл-

жение, а "облага" е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дя-

лове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на при-

вилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от 

пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за 

работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго 

неблагоприятно събитие. Тоест, за да е налице "частен интерес", се налага изводът – трябва 

да съществува "облага" по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПРКИ. 

Основна цел на ЗПРКИ е да преследва облагата в случаите, когато тя е незаконна или 

получена следствие заеманата публична длъжност и/или връзката със свързано лице, зае-

мащо такава длъжност. Такива са случаите на обогатяване – лично или на свързани лица, 

следствие на неправомерното използване на възможностите, предоставяни от заеманата 

публична длъжност. Посочените обстоятелства – облага и частен интерес, следва да са ус-

тановени по надлежния ред и с предвидените за това в закона доказателства. Облага, полу-

чена следствие законосъобразно и съвестно изпълнение на възложената дейност от страна 

на лицето, заемащо публична длъжност, или от свързаните с него лица, не води до "частен 

интерес" по смисъла на този закон и съответно – до "конфликт на интереси".  

ЗПРКИ е общ закон за конфликта на интереси с приложно поле, което обхваща законо-

дателната, съдебната и изпълнителната власт, както и местното самоуправление и има дейс-

твие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, слу-

жители в администрацията или са назначени на ръководни длъжности от органи на изпъл-

нителната власт.  

В тази връзка законодателят е уредил:  

1. Същностните характеристики на явлението "конфликт на интереси"; 

2. Кръга на лицата заемащи публична длъжност, за които той е приложим; 

3. Широкия кръг ситуации и отношения, в които тези лица, заемащи публична длъж-

ност, могат да попаднат; 

4. Единна система за управление на конфликта на интереси;  

5. Последиците при констатиране на конфликт на интереси – по отношение на лицата 

във връзка с реализирането на съответната отговорност в зависимост от характера и тежест-

та на нарушението и по отношение на актовете – сключени договори и действия в условията 

на конфликт на интереси. 

Председателите на ВКС, ВАС, главният прокурор, административните ръководители на 

органите на съдебна власт, съдиите, прокурорите и следователите са публични личности по 

смисъла на чл. 3, т. 5, т. 16 и т. 20 от ЗПРКИ и имат както всички останали лица, заемащи 

публична длъжност, задължение да подават декларации по чл. 12 от същия закон. Деклара-

циите по чл. 12 от ЗПРКИ са: 1) декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5; 2) дек-

ларация за частни интереси, която декларация е по образец съгласно приложение към зако-

на; 3) декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2; и 4) декларация за 

частен интерес по конкретен повод. 

Съгласно чл. 13, т. 1 от ЗПРКИ магистратът подава декларацията по чл. 12, т. 1, че не за-

ема друга длъжност или не извършва дейност, която съгласно Конституцията или специа-

лен закон, е несъвместима с неговото положение в 7-дневен срок от избирането или назна-

чаването му. Когато магистратът е декларирал наличие на несъвместимост, той е длъжен в 

едномесечен срок от подаване на декларацията по ал. 1 да предприеме необходимите дейст-
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вия за отстраняване на несъвместимостта. Основанията за несъвместимост за упражняване 

на магистратска длъжност са изчерпателно изброени в чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. Наред с това 

несъвместимостта представлява самостоятелно основание по чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ за 

освобождаването на съдия, прокурор и следовател от заеманата от него длъжност. Тоест с 

декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ нито се предотвратява, нито се установява конфликт 

на интереси, а само се създава излишно административно задължение за магистратите.  

Декларацията по декларацията по чл. 12, т. 2 се подава в 30-дневен срок от избирането 

или назначаването на магистрата. В декларацията се посочват обстоятелствата, които биха 

довели до възникване на конфликт на интереси като:  

1. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на юридически 

лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен 

търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избира-

нето или назначаването;  

2. поети задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, 

на стойност над 5000 лв.; лицето посочва размера и вида на поетото задължение и своя кре-

дитор;  

3. договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, 

заемащо публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по 

служба;  

4. данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо публична длъжност, 

има частен интерес. Промени във вече декларираните обстоятелства могат да се правят в 

срок до един месец от подаването на декларацията, когато трябва да се отстранят непълноти 

или допуснати грешки. 

При промяна на обстоятелствата, посочени в декларацията по чл. 12, т. 2, магистратът е 

длъжен в много кратък срок – в 7-дневен срок от настъпилата промяна, да подаде деклара-

ция по чл. 12, т. 3 от закона.  В случай на конкретен частен интерес да подаде и още една 

декларация по чл. 12, т. 4, която се подава преди започването или по време на изпълнението 

на правомощието или задължението по служба. Неподаването на някоя от декларациите по 

чл. 12 в законоустановения срок се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а когато 

нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 5000 лв. 

При анализ на обстоятелствата, подлежащи на деклариране в декларацията по чл. 12, т. 2 

(тези по т. 1 и т. 3 от самия образец на декларацията приложение) от магистратите, ще отче-

тем отново, че тези обстоятелства са идентични с изискванията за несъвместимост, опреде-

лени с нормата на чл. 195, ал. 1, т. 1-4 от ЗСВ, а тези по т. 2 от образеца подлежат на декла-

риране и обявяване и по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗПИЛЗВДДД (Закон за публичност на имущест-

вото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности). В декларацията по 

ЗПИЛЗВДДД се декларират и редица други обстоятелства, които могат да имат отношение 

към изискването за свързани лица по ЗПРКИ. Или по реда на два различни закона – ЗПРКИ 

и ЗПИЛЗВДДД, за едни и същи обстоятелства се създават две административни задължения 

за магистратите. 

В декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ магистратът, респ. лицето, заемащо публична 

длъжност, следва да посочи данни за свързани лица, към дейността на които те имат частен 

интерес. § 1, т. 1 от ДЗ на ЗПРКИ дефинира понятието "свързани лица". Това са съпрузите 

или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по 

съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора 

степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо пуб-

лична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат 

основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. Лицата, определени като 

свързани лица по смисъла на ЗПРКИ, са тъждествени с лицата по чл. 22 от ГПК чл. 29 и  



 305

чл. 47 от НПК, като кръгът на лицата с родствени връзки по НПК е още по широк - родни-

ните по сватовство са до трета степен включително. В тази част на декларацията изискване-

то за посочване на всички възможни свързани лица, с които магистрата, респ. лицето, зае-

мащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които 

пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност, е, от една 

страна, в противоречие със замисъла на самия закон, а от друга, невъзможно за изпълнение. 

Не съществува възможност за всяка публична личност, вкл. и за магистрата да може в рам-

ките на една декларация да изброи всичките си възможни определени от закона роднински 

връзки и други физически и юридически лица, с които той се намира в зависимости, нито 

пък може да предвиди с кои от тях при и повод изпълнение на функцията си би създал ос-

нователни съмнения за собствената си предубеденост. Наред с това посочването или непо-

сочването на свързаните лица зависи изцяло от субективната преценка и оценка на лицето 

заемащо публична личност. Непосочването на свързани лица не е нарушение по смисъла на 

ЗПУКИ. (6) Ако целта на закона в тази му част е да предотврати явлението "конфликт на 

интереси", то тя може да бъде осуетена от субективната преценка на декларатора.   

Така със ЗПРКИ неудачно – чрез създаването на административни задължения за магис-

тратите се преуреждат вече успешно нормативно уредени отношения, предотвратяващи 

конфликта на интереси в дейността на органите на съдебна власт. Изискването за безприст-

растност и непредубеденост в работата на магистратите по право изключва понятието кон-

фликт на интереси. Наличието на частен интерес императивно и недвусмислено задължава 

магистрата да се самоотведе от разглеждането на съответното производство по силата на 

установените основания и правила от процесуалните кодекси. С отстраняването си магист-

ратът фактически и юридически отстранява и влиянието на съществуващия "частен инте-

рес" върху изпълнението на правомощията си.  

 

Бележки: 

(1) В този смисъл Определение № 1 от 06.01.2009 г. по ч. н. д. № 616/2008 Г., ІІ Н. О. на 

ВКС. "Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, за пореден път е изправен 

пред искане за промяна на местната подсъдност от съд от този съдебен район на основание 

чл. 43, т. 3 НПК, защото съдиите се отвеждат по дела, по които е процесуален представител 

адв. С. Касационната инстанция няма правомощие да контролира основателността на отво-

дите и самоотводите, но е обръщала внимание на съдиите от Търговищкия окръжен съд да 

бъдат по-внимателни при приложението на чл. 29, ал. 2 НПК и да се отвеждат от разглеж-

дане на делото само ако са налице обективни данни и обстоятелства за тяхната предубеде-

ност или заинтересованост от изхода на делото. Лекомислените и немотивирани самоотводи 

на съдиите от този съдебен район са причина и за наличието на множество дела, изпратени 

от ВКС за разглеждане от други съдилища, на които се позовава и подсъдимия Д в писме-

ното си "възражение". Подобен подход не е в интерес на правосъдието и не охранява конс-

титуционното право на бърз и справедлив процес, защото създава недопустима възможност 

на едната от страните да си избира местнокомпетентния съд. След като в постановените 

определения съдиите са посочили, че не намират законово основание за отвод и че твърде-

нията на подсъдимия за "извънпроцесуални давления върху съда, обременили психически 

съзнанието му са очевидно безпочвени", е следвало да отхвърлят искането, а не да се от-

веждат от разглеждане на делото."; Определение № 10 от 21.01.2009 Г. по н. д. № 15/2009 

Г., Н. К., ІІ Н. О. на ВКС; Определение № 1107 от 10.12.2012 Г. по ч. т. д. № 912/2012 Г., Т. 

К., ІІ Т. О. на ВКС и др. 

(2) В определение № 10416 от 16.07.2012 Г. по адм. д. № 6126/2012 г., ІІІ ОТД. на ВАС е 

прието, че определението, с което е оставено без уважение искането за отвод на съдия-
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докладчика, е постановено в хода на съдебното администриране на процеса, а не на право-

раздавателната дейност. 

(3) Решение № 120 от 13.04.2011 г. по гр. д. № 1333/2010 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС и Ре-

шение № 120/13.4.2011 г. по гр. д. № 1333/2010 г. на ВКС, ІІІ Г.О., 

(4) Съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) 

(ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм. с Протокол № 11 от 1994 г.) 

(5) КЕПБМ е приет на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗСВ с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол 21 от 20.05.2009 г.  

(6) В този смисъл Решение № 2158 от 14.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 14649/2010 г., 

5-членен състав, "Както правилно е посочил тричленният състав, в специалния закон липсва 

нарушение, което да прогласява за конфликт на интереси неточното, непълно или невярно 

съдържание на подадената декларация по чл. 12. Само въз основа на това обстоятелство и 

при отсъствие на законова хипотеза не може да се гради извод за конфликт на интереси. 

Последният следва да се доказва по надлежния ред за всеки конкретен случай." 
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Резюме: Делата за установяване факта на смъртта и за обявяване на смърт се отли-

чават от традиционните производства за осъществяване на съдействие от страна на 

съда. Това е причината и практиката на съдилищата да е разнопосочна, като се възприе-

ма различен подход при разглеждане на производството. Все още е налице спор дали става 

въпрос за исково или охранително производство; кои са страни в това производство; кой 

може да обжалва съдебното решение и т.н. Въз основа на извършения анализ, докладът 

има за цел да внесе яснота относно процесуалните особености на производството за ус-

тановяване факта на смъртта и на производството за обявяване на смърт. 

 

Ключови думи: граждански процес; обявяване на смърт; установяване на факт; граж-

дански дела; охранително производство 

 

Summary: Cases of judicial proceedings for a declaration of death and judicial proceedings 

for establishing the fact of death are very different than all other cases for providing assistance by 

the court. That is the reason why the court practice courts is controversial. There is a different 

approach in hearing the case. There are still debates whether this cases are typical judicial 

proceedings or protective judicial proceedings; which are the parties of these proceedings; who 

can appeal the judgment, etc. Based on the analysis, the report aims to clarify the procedural 

nature of the judicial proceedings for a declaration of death and judicial proceedings for 

establishing the fact of death. 

 

Key words: civil-law procedure; declaration of death; establishing of facts; civil-law cases; 

non-contentious proceedings 

 

 

1. Въведение 

Съдебните производства за установяване факта на смъртта и за обявяване на смърт не се 

срещат често в практиката на районните съдилища. Именно това е причината да липсва стабил-

ност и последователност на правораздаването, като почти не могат да се открият въпроси, по 

които да е налице идентично произнасяне. В много от случаите, когато страните се обръщат към 

съда за съдействие, не правят разграничение между двете производства, което налага подадени-

те молби да бъдат оставяни без движение, с указания да се отстранят противоречията, които се 
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съдържат между обстоятелствената им част и петитума. Разбира се, ако от изложеното в молба-

та може да се направи категоричен извод с какво искане е сезиран съдът, следва да се пристъпи 

към разглеждане на делото при определяне на правната квалификация
1
.  

И двете производства са свързани с необходимостта от съществуването на правна сигур-

ност. Не всички лица умират до своите близки, други умират при обстоятелства, при които 

смъртта настъпва изведнъж при екстремни ситуации (природни бедствия, война, терорис-

тични актове, катастрофи), а в други случаи поради някаква причина не е съставен акт за 

смърт. Налице са и хипотези, при които хората просто изчезват. Ясно е, че всеки човек 

встъпва в определени правоотношения с други лица (физически, юридически и/или държа-

вата), а от смъртта на лицето настъпват различни предвидени в законите последици. Ситуа-

цията на неопределеност и неяснота относно смъртта на дадено физическо лице застрашава 

правата и интересите на всички останали, които пряко или косвено са свързани с това лиц, 

посредством установените или потенциални правоотношения. 
 

2. Проблеми в практиката 

В съдебната практика се срещат различни разрешения на основните процесуални въпро-

си, а именно – кои лица разполагат с правен интерес да сезират съда; какъв е характерът на 

производството; кои страни следва да бъдат конституирани; осъществява ли се инстанцио-

нен контрол; какви са правилата за събиране на доказателства и т.н. 

Именно на въпросите на тези производства, на техните общи и различни белези, ще 

спрем вниманието си в настоящото изследване. 
 

3. Правна квалификация на молбата 

а) установяване факта на смъртта 
Съобразно разпоредбата на чл. 542, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс

2
 (ГПК), 

"[к]огато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с 

документ, съставен по надлежен ред (като например свидетелство за завършено образование, 

акт за гражданско състояние и други), и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде 

съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възста-

новен, лицето, което черпи права от този факт, може да иска с молба до районния съд да устано-

ви факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответният документ". Тъй 

като в цитирания текст изрично се споменават актовете за гражданско състояние, то и относи-

мата правна уредба следва да се търси в специалния Закон за гражданската регистрация
3
 

(ЗГР). Според чл. 34, ал. 1 ЗГР актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, 

акт за сключване на граждански брак и акт за смърт. С оглед целите на настоящото изследване 

от значение е производството по съставяне на акт за смърт. 

Актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след 

настъпването на смъртта. Такъв акт може да бъде съставен и след изтичането на посочения 

срок, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско 

освидетелстване на трупа при условията, предвидени в специалните закони, като в тези 

случаи органите на съдебната власт, назначили съдебномедицинската експертиза, издават 

документ, удостоверяващ причината за забавянето – чл. 54, ал. 2 ЗГР. Посочената разпоред-

ба ясно указва, че при всички случаи, ако смъртта е настъпила преди повече от 48 часа, или 

пък не е налице назначена експертиза, то смъртта се установява единствено по съдебен ред
4
.  

                                                           
1
 Вж. в този смисъл Решение № 78 от 29.03.2010 г. по гр. д. № 3235/2008 г., II гр. отд. на ВКС. 
2 Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. с последващи изменения и допълнения. 
3 Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г. с последващи изменения и допълнения. 
4 В практиката на съдилищата са разглеждани различни причини, поради които роднините на по-

чиналите не са успели да се снабдят своевременно с акт за смърт. Така например, в Решение № 97 от 
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Длъжностното лице по гражданското състояние пристъпва към съставянето на акт за 

смърт, след като получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице. 

Обявяването на смърт, настъпила в лечебно заведение, се извършва писмено от ръководи-

теля на заведението или от лице, на което със заповед е възложено това. Длъжностното ли-

це по гражданското състояние няма право по своя инициатива или по заявление на заинте-

ресованите лица да съставя акт за смърт на погребано без разрешение лице. В такъв случай 

актът за смърт се съставя само въз основа на влязло в сила решение на съда – чл. 56 ЗГР. 

Интересна е хипотезата, при която е настъпила смърт на група лица, чиито трупове не 

могат да се намерят или намерените не могат да се разпознаят, но е безспорно установено 

кои са лицата, кметът на общината, на чиято територия е настъпило събитието, или упъл-

номощено от него длъжностно лице съставя протокол, който се изпраща в съответната ра-

йонна прокуратура. Районният прокурор или наследниците на умрелите лица предявяват 

установителен иск пред съответния районен съд, който да постанови решение за съставяне-

то на актове за смърт на тези лица – чл. 58 ЗГР. 

Тъй като молбата за установяване факта на смъртта намира своята изрична правна уред-

ба в чл. 542 ГПК, това е и правната квалификация на отправеното до съда искане. 
 

б) обявяване на смърт 
Съобразно разпоредбата на чл. 14 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС)

1
, след като 

изтекат пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъствуващия, съдът 

по искане на прокурора или на всеки заинтересован, обявява неговата смърт. Отсъстващ е 

лицето, за което няма данни къде се намира. Специално е правилото на чл. 15 ЗЛС, което 

посочва, че когато някой е изчезнал при военни действия или при друго събитие, което дава 

основание да се предполага, че той е загинал, смъртта може да бъде обявена, ако са изтекли 

две години от прекратяването на военните действия или от събитието. 

Процесуалните правила за производството за обявяване на смърт се съдържат в чл. 549 и 

сл. ГПК. Молбата за обявяване на смъртта на едно лице е подсъдна на районния съд по пос-

ледния постоянен адрес на изчезналия, а при липса на такъв – по мястото, където лицето е 

живяло непосредствено преди изчезването. 

Тъй като в материалния закон се съдържа специална разпоредба за обявяването на смърт и 

предпоставките за това, то и именно чл. 14 ЗЛС е правилната правна квалификация на молбата. 
 

4. Характер на производствата 

Както установяването факта на смъртта, така и обявяването на смърт са охранителни 

производства
2
. Освен от правната природа на самите молби, с които се сезира съдът, изво-

дът за характера на производството следва ясно и от систематическото място на разпоред-

бите на чл. 542 ГПК и чл. 549 ГПК, които се намират в част шеста ГПК – "Охранителни 

                                                                                                                                                               
28.04.2006 г. по гр. д. № 87/2006 г. на Софийския районен съд, е приета за основателна молба, при 

която актът за смърт не е издаден навреме поради настъпили проблеми, касаещи организирането на 

погребението и идващите новогодишните празници, през време на които нито едно учреждение не е 

работило, поради което и молителят е пропуснал срока по чл. 54 ЗГР. В Решение от 10.07.2008 г. по 

гр. д. № 389/2008 г. на Софийския районен съд, пък е разгледана и уважена молба, при която актът не 

е съставен единствено поради незнание на близките. В Решение № 44 от 15.05.2005 г. по гр. д.  

№ 3299/2004 г. на Софийския районен съд, е разгледан случай, при който роднините на починалото 

лице не са успели да се снабдят с акт за смърт, тъй като личните документи на починалия са били 

изгубени и съответната община е отказала издаването на искания документ. Ясно е, че в това произ-

водство съдът не проверява дали причината за неиздаването на искания акт е основателна или не. За 

съда е важно единствено, че актът не е издаден. 
1 Обн., ДВ, бр. 182 от 09.08.1949 г. с последващи изменения и допълнения. 
2 Вж. Определение № 60 от 16.04.1970 г. по ч. гр. д. № 1134/1970 г., II гр. отд. на ВС. 
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производства"
1
. Това обаче не означава, че и двете производства се разглеждат по един и 

същи начин, както и че имат нещо общо с типичните охранителни производства, каквито са 

например производството за промяна на име; производството за смяна на пола и др. 

Безспорно е, че производството по установяване факта на смъртта е охранително. Точно 

поради тази причина буди недоумение обстоятелството защо законодателят е посочил, че 

при смърт на група лица, прокурорът или наследниците на починалите лица следва да пре-

дявят "установителен иск" – чл. 58 ЗГР. Не е ясно срещу кого следва да се предяви този иск 

и в какво процесуално качество ще участват прокурорът и всички заинтересовани страни. 

По наше мнение в случая става въпрос за грешка, която може да бъде отстранена чрез ко-

рективно тълкуване, като се приеме, че и в тази хипотеза, районният прокурор или наслед-

ниците на умрелите лица могат да поискат (с молба) установяването факта на смъртта. 
 

5. Стандарти на доказване 

Тъй като става въпрос за охранителни производства, съдът може по своя инициатива да 

събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени от молителя – чл. 533 ГПК.  

В тези производства няма преклузия на доказателствата, тъй като съдът оказва съдействие, 

а не разрешава правен спор
2
. Точно поради тази причина съдът може да се основе и на сви-

детелски показания, дадени пред други органи, както и да възложи на друг съд или на по-

лицейските органи, или на общините да съберат необходимите доказателства – чл. 535 ГПК. 

Именно целта на производствата не налага изясняване на предмета на доказване, как-

вото изискване е заложено при исковите производства – чл. 146, ал. 1, т. 1 ГПК. Безспор-

ният характер на производството изключва и необходимостта от разпределяне на доказа-

телствената тежест. 

Не са налице и причини за приложението на чл. 266 ГПК, забраняващ пред въззивната 

инстанция да се посочват нови обстоятелства, както и да се посочват и представят нови до-

казателства. 

В производството по обявяване на смърт, съдът постановява да се съберат сведения за 

отсъстващия от неговите близки, от общината, района или кметството, от Министерство-

то на вътрешните работи (МВР) и от всеки друг подходящ източник – чл. 550, ал. 1 ГПК. 

В практиката нееднозначно се подхожда към събирането на информация от "...друг подхо-

дящ източник". По наше мнение съдът следва да подходи максимално активно при издирва-

не на лицето, като за целта изпрати до общината по местоживеене препис от молбата за раз-

гласяване, като обявлението следва да бъде поставено в продължение на минимум един ме-

сец преди съдебното заседание. От общината следва да се изиска също така удостоверение 

за родствени връзки на лицето, чието обявяване на смърт се иска, както и препис-

извлечение от акта му за раждане от актовата книга, с посочване дали по отношение на ли-

цето е издаван акт за смърт или не. Препис от молбата следва да се изпрати и на МВР, които 

следва да отговорят дали лицето, по отношение на което се иска обявяване на смърт, е обя-

вено за общонационално издирване, номера на телеграмата и резултатите от издирването
3
, 

както и какъв е последният известен постоянен и настоящ адрес на лицето, както и дали има 

данни за преминаване на лицето през границите на Република България и кога. Други орга-

ни, от които може да бъде събрана информация са Съдебно-изпълнителната служба, относ-

                                                           
1 Затова и не е правилно да се посочва, че сезирането на съда става с иск – вж. пример за обратно-

то в Решение № 78 от 29.03.2010 г. по гр. д. № 3235/2008 г., II гр. отд. на ВКС. 
2 В охранителните производства по обявяване на отсъствие или смърт по чл. 549 и сл. ГПК се цели най-

общо да се съдейства за защита интересите, застрашени от продължително отсъствие на лице, за което няма 

никакви сведения – Решение № 400 от 02.11.2011 г. по гр. д. № 1646/2010 г., IV гр. отд. на ВКС. 
3 Съдът няма задължението да обявява лицето за общодържавно издирване – вж. в този смисъл 

Решение № 400 от 02.11.2011 г. по гр. д. № 1646/2010 г., IV гр. отд. на ВКС. 
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но това дали срещу лицето има образувани изпълнителни дела; от Националната здравно-

осигурителна каса, относно това дали лицето е правило избор на личен лекар и ползвало ли 

е медицински услуги; от Националния осигурителен институт – има ли лицето регистриран 

трудов договор и дали на негово име се внасят осигуровки, както и ако има такива – от кой 

работодател и за какъв период; от Националната агенция по приходите – с какви данни раз-

полагат за лицето; от Национална служба "Полиция" – сектор "Български документи за са-

моличност" – дали спрямо лицето има налагани принудителни административни мерки За-

кона за българските лични документи
1
; от Национална следствена служба – дали спрямо 

лицето има образувани и неприключили досъдебни производства, както и дали лицето се 

намира в някой от следствените арести; от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" – 

дали лицето се намира в някое от местата за лишаване от свобода. Всички тези справки са 

необходими на съда, тъй като всяка информация за лицето е от значение за изхода на дело-

то, тъй като съдът, ако уважи молбата, следва да се определи денят, а по възможност и ча-

сът на предполагаемата смърт – чл. 16, ал. 1 ЗЛС. 

В съдебното производство за установяване факта на смъртта не се изисква толкова активно 

събиране на информация, каквото се налага при обявяването на смърт. Това е така, тъй като при 

искането за обявяване на смърт, не е ясно къде е лицето, както и дали то е живо или не. Поради 

тази причина съдът е длъжен да положи всички необходими усилия относно издирването му. В 

производството за установяване факта на смъртта няма спор, че лицето е починало, единствено 

следва да се установи датата и евентуално – часът. Затова и най-често срещаните доказателства 

касаят справка от общината дали е съставен акт за смърт, както и представяне на съобщение за 

смърт, издадено от компетентно медицинско лице. Това се налага, тъй като винаги смъртта се 

констатира от лекар – чл. 55, ал. 1 ЗГР. Разбира се, в практиката се срещат и изключения, при 

които данни могат да се съберат със свидетелски показания, справки от гробищни паркове, изс-

лушване на заинтересованите страни (роднини) и т.н. 
 

6. Страни в производството 

Класическото и изчистено от усложнения охранително производство се развива между 

молителя и съда. В разглежданите случаи обаче е характерно, че участие в процеса вземат и 

други заинтересовани лица. Точно поради причина, производствата не могат да бъдат разг-

ледани от съда в закрито съдебно заседание, каквато възможност позволява общата разпо-

редба, въвеждаща правилата на класическите охранителни производства – чл. 532 ГПК. 
 

а) установяване факта на смъртта 
В това производство, като страни, освен молителят, който е заинтересован от установя-

ване на факта, участват също така и всички останали лица, за които този факт би могъл да 

породи някакви правни последици. Освен тях се призовава и прокурорът. Същият има ка-

чеството на страна, но участието му в откритото съдебно заседание не е задължително. 

Заинтересовани са: 1) лицата, чиито отношения с молителя зависят от факта – предмет 

на установяването; 2) организациите и учрежденията, които е трябвало да съставят доку-

мента или които не са в състояние да го възстановят; 3) организациите и учрежденията, 

пред които молителят иска да използва постановеното от съда установяване. Всички избро-

ени, участват като страни в производството, с произтичащите от това последици – включи-

телно и правото да обжалват постановеното решение. 
 

б) обявяване на смърт 
За разлика от производството по установяване факта на смъртта при обявяването на 

смърт, като заинтересовани страни се конституират единствено евентуалните наследници 

                                                           
1 Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г. с последващи изменения и допълнения. 
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на лицето, по отношение на което е поискано обявяването на смъртта. И в това производст-

во, задължително участие взема прокурорът – чл. 550, ал. 3 ГПК. "[З]аконът предвижда изс-

лушването на прокурора, което ще рече, че неговото явяване по делото е също задължител-

но, защото, за да бъде изслушан, той трябва да се яви"
1
. Не са страни в производството нито 

общината по месторождение, нито тази по последното местожителство на лицето
2
. 

 

7. Инстанционен контрол 

Друга характерна особеност на производството по установяване факта на смъртта е въз-

можността за осъществяване на инстанционен контрол, без значение какъв е изходът на 

делото и дали съдът е уважил или не молбата. Съобразно общите правила на охранителните 

производства решенията, с които се уважава молбата, не подлежат на обжалване. Тук обаче 

участват множество заинтересовани страни, които могат да имат различни интереси. Тъкмо 

това е причината в производството по установяване на факти законодателят да е предвидил, 

че обжалването на решението става по общия ред – чл. 546, ал. 2 ГПК. 

При производството за обявяване на смърт, съдът, ако уважи молбата, се съставя акт за 

смърт по последния постоянен адрес на лицето или по мястото, където е живяло непосред-

ствено преди изчезването – чл. 551 ГПК. "Решението на съда поражда същите правни 

последици като тези, произтичащи от действителната смърт. Това решение, с което се 

обявява смъртта […], се ползва с обвързваща доказателствена сила относно факта на 

смъртта. Въз основа на него се съставя акта за гражданско състояние, който има пълна 

доказателствена сила за отразените в него данни и е средство за публичното им разглася-

ване"
3
. При това производство обжалване не е предвидено. Съществува обаче извънинс-

танционен ред за атакуване на съдебното решение, като процесуално легитимирани да 

предявят иск за отмяна или изменение на решението са всички заинтересовани лица, как-

то и прокурорът. Наличието на специален ред изключва възможността решението да бъде 

атакувано по реда на чл. 303 ГПК за отмяна на влезли в сила решения
4
. 

 

8. Заключение 

Целта на настоящия доклад е да представи две не особено често срещани в съдебната 

практика производства, както и многообразието от проблеми, които те могат да предизви-

кат. Както бе посочено и по-горе, тези производства са коренно различни и преследват раз-

лични цели, което налага тяхното ясно отграничаване.  

Надяваме се засегнатите в настоящия материал спорни въпроси да провокират интереса 

на практикуващите юристи и на теорията към често срещаните проблеми на съдебните про-

изводства за установяване факта на смъртта и за обявяване на смърт. 

 

 

                                                           
1 Вж. Тълкувателно решение № 72 от 24.06.1963 г. по гр. д. № 56/1963 г., ОСГК на ВС. 
2 Обратното е прието в Решение № 400 от 02.11.2011 г. по гр. д. № 1646/2010 г., IV гр. отд. на ВКС. 
3 Вж. Определение № 53 от 28.01.2009 г. по гр. д. № 3070/2008 г., II гр. отд. на ВКС. 
4 Вж. в този смисъл Решение № 1519 от 15.11.1984 г. по гр. д. № 954/1984 г., IV гр. отд. на ВС. 



 313

СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ –  
СРЕДСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – 

ЧЛЕНКИ НА ЕС, И ТРЕТИ СТРАНИ В БОРБАТА  
С НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ 

гл.ас. Ваня Стаматова,  
Център по юридически науки на БСУ,  

e-mail: vstamatova@bfu.bg 

Резюме: Настоящият доклад разглежда споразуменията за обратно приемане, склю-

чени между Европейския съюз и трети страни като един от инструментите в борбата с 

незаконната миграция. Важността на изследването се обуславя от необходимостта от 

разкриване на ефективни средства за управление на миграционните потоци на европейско 

ниво. Анализирани са видовете споразумения за обратно приемане, техните основни еле-

менти, както и последните действия на европейските институции при прилагането им. 

 

Ключови думи: Европейски съюз, незаконна миграция, споразумения за обратно приемане  

 

Summary: This report addresses the readmission agreements concluded between the 

European Union and third countries as one of the tools in the fight against illegal migration. The 

importance of the study is determined by the need for disclosure of effective tools to manage 

migration flows at European level. Analyze the types of readmission agreements, their basic 

elements, and recent activities of the European institutions in their implementation. 

 

Key words: European Union, illegal immigration, readmission agreements 

 

В рамките на общото законодателство на ЕС (acquis) обратното приемане (реадмисията) 

се определя като "действие на държавата с което се разрешава повторното преминаване 

на нейна територия на лице (собствен граждани, гражданин на друга държава или лице 

без гражданство), за което е станало известно, че незаконно е пристигнало, пребивава 

или живее на територията на друга държава".  

Споразумението за реадмисия представлява споразумение, по силата на което възник-

ват взаимни задължения между договарящите се страни, а също така се посочват проце-

дурите за връщането и транзитното преминаване на лица, които не отговарят или прес-

тават да отговарят на условията за влизане, пребиваване и местожителство на терито-

рията на съответната държава
1
. Тези определения показват, че реадмисията и връщането 

не са взаимно заменящи се понятия, а два елемента на единен процес, при който по силата 

на договорно отношение едната държава връща, а другата приема на своя територия дадено 

                                                           
1
 COM (2002) 175 final от 10 април 2002 г. Споразумението за реадмисия се разглежда като "спора-

зумение, ясно излагащо практическите процедури и методи на транспониране за връщане и реадмисия 

за договорените от страните лица, незаконно пребиваващи на територията на една от договарящите 

страни." 
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лице
1
. Изхождайки от тези пояснения може да се посочи, че под реадмисия се разбира при-

емането на собствени или чуждестранни граждани от дадена държава, а под понятието 

"връщане" – тяхната репатриация.  

От гледна точка на провежданата политика споразуменията за обратно приемане се счи-

тат за необходим инструмент за ефикасно управление на миграционните потоци към дър-

жавите – членки на ЕС. Тяхната цел е да улеснят бързото връщане на нелегалните мигранти 

и поради това се очаква те да са основен фактор при справянето с нелегалната миграция. 

Чл. 79, § 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) съдържа изрично 

правното основание за сключването от ЕС на споразумения за обратно приемане.
2
 Освен 

това съществува и обичаен принцип на международното право, според който всяка държава 

приема обратно своите собствени граждани. 

В различните споразумения за реадмисия основните цели на този процес са формулира-

ни по следния начин: 

- създаване на оперативни и ефикасни процедури по идентификация и връщане на лица, 

които не съответстват или са престанали да съответстват на изискванията за влизане, прес-

той или жителства на територията на страната, използваща процедурите на реадмисията; 

- създаването на взаимно съгласувани условия по връщането и реадмисията на гражда-

ните на договарящите се страни, които незаконно пребивават на територията на едната от 

тях, като тези условия се използват от компетентните органи на договарящите се страни на 

основата на действащото национално законодателство и международни споразумения; 

- опростяване на процедурите на реадмисия на лица, които са в нередовна ситуация по 

отношение на своето пребиваване в дух на взаимно сътрудничество и доверие; 

- създаване на предпоставки за организирано и безопасно връщане на имигранти, задър-

жани на територията на договарящите се страни; 

- реализиране на съгласувани от страните принципи и норми на предаване, приемане и 

връщане на лица, намиращи се на територията на договарящите се страни в нарушение на 

действащите правила на влизане, излизане и пребиваване на чужди граждани и лица без 

гражданство. 

Обичайната процедура за административно извеждане на дадени лица от територията на 

страната може да бъде затруднена при липса на канали за сътрудничество със страната на 

произход/пристигане на лицето подлежащо на извеждане.  

При наличието на споразумение за реадмисия страната на произхода действа в съответс-

твие с това споразумение във времеви рамки, определени от него, и при условията на пъл-

ноценно спазване на всички технически аспекти, предвидени в даденото споразумение. Из-

пълнението на тези задължения съдейства за по-бързото и в редица случаи по-хуманното 

осъществяване на връщането. Това означава, че компетентните власти на държавата, към 

която е насочено задължението за реадмисия (към компетентните власти се отнасят не само 

консулските служби на съответната държава, но и специално създадените органи) са задъл-

жени да предоставят на връщаното лице необходимите документи и да създадат условия за 

неговото връщане в кратки срокове.  

                                                           
1
 Кръстев, Др. Контрол на незаконната миграция към Европейския съюз. ВСУ "Черноризец Хра-

бър", Университетско издателство, 2011, с. 169. 
2 Чл. 79, § 3 ДФЕС "Съюзът може да сключва с трети страни споразумения за обратно приемане в 

страните по произход или страните, от които идват, на граждани от трети трети страни, които не отго-

варят или са престанали да отговарят на условията за влизане, присъствие или пребиваване на терито-

рията на една от държавите членки", П. Костов, Ст. Договори за ЕС. Съдебна практика. 2 издание. 

Сиби, 2009, с. 77. 
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При липса на споразумение за реадмисия и административно извеждане на лицето извън 

територията на страната, в която то е задържано, консулските органи на страната на произ-

хода не са ограничени във времето за предоставянето му на съответни документи за връща-

не. Нещо повече, при наличието на споразумение за реадмисия държавата, на чиято терито-

рия е задържано лицето, не е длъжна да идентифицира лицето, подлежащо на реадмисия. 

Достатъчно е да бъде доказано, че даденото лице е пристигнало от територията на догова-

рящата се страна (респ. е имало място транзитно преминаване през нейна територия) и не-

говото връщане съответства на предварителните условия за реадмисия. При използването 

на територията на една от договарящите се страни от лицето, подлежащо на реадмисия като 

транзитна, определя задължението на съответната страна да определи държавата на произ-

хода на това лице.  

Първите двустранни споразумения за реадмисия се сключват от страните от Западна Ев-

ропа след края на Втората световна война. През 1957 г. са сключени първите многостранни 

договори, отнасящи се до организацията на граничния контрол, които включват и съглаше-

ния за реадмисия.  

През 70-те години на миналия век споразуменията за реадмисия на практика не се 

сключват. През 80-те години обаче споразуменията от този тип започват да стават все по-

честа практика. Тава позволява да се говори за споразумения за реадмисия от "второ поко-

ление". Те съдържали по-гъвкави в сравнение с предходните споразумения клаузи като нап-

ример:  

- презумпция на гражданството, а не формално доказателство, както в по-ранните спора-

зумения; 

- задължения за реадмисия, възникващи на основата на пребиваването, а не просто на 

влизането в страната, както и времеви рамки за реадмисия, които започват да текат от мо-

мента на откриването, а не от момента на влизането на дадено лице в страната.  

През 90-те години на миналия век в страните от ЕС се разработва модел на реадмисията, 

който страните членки трябва да следват при сключването на двустранните споразумения. 

Съгласно този модел в споразуменията за реадмисия се включва понятието "реадмисия на 

чужденците". 

С течение на времето концепцията за реадмисия в ЕС непрекъснато еволюционира. След 

влизането в сила на Договора от Амстердам през 1999 г. ЕС има възможността да сключва 

споразумения за реадмисия с трети страни от името на държавите членки. Въпросите на 

реадмисията обаче са разглеждани на ниво на Общността много по-рано. Така на 30 ноемв-

ри 1994 г. Съветът на ЕС приема Препоръка за сключването на двустранни споразумения за 

реадмисия между държавите членки и трети страни
1
. Този тип споразумения, който е изпол-

зван от страните членки от 1 януари 1995 г., допуска по-гъвкава позиция на страните членки 

и може да бъде адаптиран в съответствие с конкретните изисквания на дадена държава. До-

кументът служи за основа на провеждането на преговори с редица страни, които са извън 

ЕС, но от чиито територии към тези страни се насочват значителни потоци от имигранти.  

Втората крачка след приемането на Препоръката за типовото споразумение за реадмисия 

е Препоръката от 24 юли 1995 г. за ръководните принципи, които следва да се спазват при 

сключването на изпълнителните протоколи към споразуменията за реадмисия
2
. Ръководни-

те принципи, които се съдържат в този документ служат за основа при провеждането на 

преговори с трети страни и при сключването на съответните протоколи към споразумения-

та, в които се определят техническите параметри и особеностите на процеса на реадмисия и 

връщане.  

                                                           
1 Официален вестник на Европейския съюз. С 274, 19/06/1996, с. 20-24. 
2 Пак там, с. 25-33. 
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С началото на действието на Договора от Амстердам на 1 май 1999 г. и с включването на 

"Шенгенското право" в рамките на общите правни норми на ЕС, включените в този правен 

континиум институти започват да разпространяват своето действие върху всички страни 

членки. В резултат на това решенията на Изпълнителният комитет в рамките на Шенгенска-

та конвенция от 15 декември 1997 г., отнасящо се към ръководните принципи за събиране 

на преки и косвени доказателства по споразуменията за реадмисия, сключени между стра-

ните от "Шенгенската зона", разпространява своето действие върху всички страни членки. 

Тези ръководни принципи определят правилата и стандартите, които предполагат приема-

нето или отхвърлянето на определени доказателства в рамките на споразуменията за реад-

мисия.  

На 2 декември 1999 г. е взето решение на Съвета на ЕС за включването на стандартните 

реадмисионни положения във всички договори на Европейските Общности, неговите дър-

жави членки, както и между тях и трети страни.  

На 16 декември 2008 г. е приета Директивата на Европейският парламент и Съвета 

2008/115/ЕС за общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки по въпро-

сите за връщане на незаконно пребиваващите граждани на трети страни
1
. В преамбюла се 

подчертава необходимостта от сключване на споразумения за реадмисия както между Общ-

ността, така и двустранни споразумения между държавите членки и трети страни. 

Директива 2008/115/ЕС определя понятието "връщане". Според чл. 3, ал. 3  "връщането" 

включва "гражданина на трета страна, който се връща в страната на транзита в съот-

ветствие със споразуменията на Общността или на двустранните споразумения за реад-

мисия". 

Практиката на страните – членки на ЕС, както и общата международна практика за спо-

разуменията по реадмисия предвиждат възможността за сключване на споразумения, зася-

гащи или гражданите на двете договарящи се страни, или гражданите на договарящите се 

страни и граждани на трети страни и лица без гражданство. Повечето споразумения за ре-

адмисия са двустранни. Обикновено тези споразумения и протоколите към тях определят 

условията за реадмисия на предвидените в споразумението лица, отговорните/компе-

тентните органи, времевите рамки на исканията за реадмисия, както и времевите рамки за 

отговор по тях, граничните пунктове, където ще се извършва връщането на посочените ли-

ца, правилата за тяхното съпровождане, положения, касаещи заплащането на направените 

разходи, а в редица случаи и правилата за транзит на тези лица през територията на догова-

рящата се държава. Република България има сключени редица двустранни споразумения за 

обратно приемане с държави – членки на Шенгенското споразумение, с държави, извън 

Шенгенското споразумение и с трети държави. 

Многостранните споразумения за реадмисия се срещат в международната практика и в 

практиката на ЕС значително по-рядко. Главното различие между този тип споразумения за 

реадмисия и двустранните такива се състои в значително по-общия характер на този тип 

споразумения. Причина за това е значително по-трудният процес на преговори, а основната 

причина за това е многостранният характер на самите преговори.  

При многостранните споразумения за реадмисия, техническите подробности се уточня-

ват в двустранни изпълнителни протоколи. Към категорията на многостранните споразуме-

ния могат да бъдат отнесени и споразуменията за реадмисия между ЕС и трети страни. 

Въпреки участието само на два субекта при тяхното провеждане – ЕС и трета страна, съот-

ветното споразумение се осъществява от всяка държава членка индивидуално, като това се 

                                                           
1 Официален вестник на Европейския съюз. L 348, 24.12.2008, с. 98-107. 
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отразява в съответните двустранни изпълнителни протоколи между държавите членки и 

третата страна.
1
 

Към категорията на споразуменията за реадмисия могат да бъдат причислени и т.нар. 

"споразумения за приемане и предаване на лица", въпреки съществуващите между тези две 

правни категории съществени различия. Споразуменията за приемане и предаване на лица, 

както и споразуменията за реадмисия предвиждат връщането на лица, които не съответстват 

или са престанали да съответстват на изискванията за влизане и пребиваване в съответната 

страна. Различията се състоят в това, че този тип споразумения са единствено двустранни, 

сключват се между държави с обща граница, а най-същественото различие е в сроковете и 

правната форма за връщането на лицата по тези споразумения. Като правило връщането на 

лицата по споразуменията за приемане и предаване на лица се извършват в рамките на  

48 часа от момента на задържането, като се избягва формалната процедура, в която са за-

действани специализираните органи за реадмисия. Процедурата на връщането се осъщест-

вява между службите на двете страни, натоварени с охраната на границата. Ако процедура-

та по приемането и предаването на лицата не може да бъде осъществена в рамките на 48 

часа, то страната на територията, на която е задържано лице, трябва да се обърне към друга-

та страна с искане за връщане на лицето, като това трябва да стане не по-късно от 90 дни от 

момента на пресичането на границата. Обикновено исканията за реадмисия нямат подобни 

времеви ограничения или такива ограничения имат значително по-продължителен период.  

Проблемите с имиграцията придобиват изключителна важност за страните – членки на 

ЕС, което налага практиката, споразуменията за реадмисия да се включват като елемент от 

договорите за сътрудничество или икономическите договори, които сключва Съюзът с тре-

ти страни. Въпреки че посочения тип договори не са непосредствено свързани с въпросите 

на миграцията, трудностите, възникващи за страните членки, налагат подобна практика.  

От гледна точка на предмета на настоящото изложение интерес представлява анализът 

на съдържанието на споразуменията за реадмисия. По-специално това са следните елементи 

на този тип споразумения: 

1) Лица, които са обект на споразуменията за реадмисия. 

В повечето двустранни споразумения от този тип, лицата към които те имат непосредст-

вено отношение, са граждани на една от държавите, сключили споразумението, граждани на 

други държави, както и лица без гражданство, които не съответстват или престават да съот-

ветстват на условията за влизане, пребиваване и жителства на територията на една от стра-

ните по договора.  

2) Изключения от сферата на действия на споразуменията за реадмисия. 

Споразуменията за реадмисия, сключвани от страните – членки на ЕС, предвиждат три 

групи случаи, при които положенията на тези споразумения не се прилагат. Тези случаи са: 

- ако дадено лице не е напускало транзитната зона на държавата, от която се иска реад-

мисия; 

- ако лицето има виза или друг документ, който му позволява да се намира на територи-

ята на държавата, искаща реадмисия; 

- ако лицето, за което се иска реадмисия се ползва по право от безвизов режим с държа-

вата, която иска неговото връщане.  

3) Доказателства за гражданска принадлежност или влизане в страната. 

                                                           
1 В момента Европейския съюз има влезли споразумения за обратно приемане със следните дър-

жави: Хонконг, Макао, Шри Ланка, Албания, Русия, Украйна, Бивша югославска република Македо-

ния, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Молдова, Грузия, Пакистан и Турция. 
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Споразуменията за реадмисия обикновено съдържат положения, според които се доказва 

гражданската принадлежност на лицата, подлежащи на реадмисия или факта на влизането 

им в страната, към която е насочено съответното искане (ако искането се отнася до гражда-

ни на трети за договарящите се страни). Количеството основания за доказването на граж-

данската принадлежност на лицата варират от три (в споразумението между Франция и Чи-

ли от 1995 г.) до пет в споразумението за реадмисия между ЕС и трети страни. В някои слу-

чаи количеството основания може да бъде и по-голяма. Така в споразумението между Бъл-

гария и Германия от 2006 г. тяхното количество е седем, а в спогодбата между Германия и 

Полша от 1994 г. те са осем.  

4) Времеви рамки за отправяне на искане за реадмисия и получаване на отговор. 

Въпреки опитите за унификация на процедурите по реадмисия в рамките на ЕС към нас-

тоящият момент не съществува унифициран, давностен срок, в който държавата – страна по 

споразумението за реадмисия, да е длъжна да изпрати искане за реадмисия. Също така не 

може да се говори за единен срок, в който държавата, към която е било отправено искането 

да е длъжна да отговори на него. Тези срокове могат да варират в различни споразумения от 

няколко дни до година и по-продължителен период. Така например в споразумението меж-

ду Руската Федерация и ЕС е предвидено, че задължението за реадмисия е в сила в течение 

на 180 дни от момента на откриването на нелегално пребиваващото лице на територията на 

страната отправила искане.  

5) Основни положения на транзита. 

В повечето споразумения, сключвани от ЕС и трети страни, се съдържат възможности за 

транзит на лица, които не могат да бъдат непосредствено върнати в своите страни на произ-

хода. Обичайно за транзит в случаите на реадмисия се използва въздушен транспорт. Заед-

но с това не съществуват пречки транзитирането на лицата да бъде осъществено със сухо-

земен или морски транспорт.  

6) Защита на личните данни. 

В повечето споразумения за реадмисия се съдържат положения, които засягат личните 

данни на реадмисираните лица.  

7) Финансови условия по реадмисията. 

В рамките на практиката на споразуменията за реадмисия, сключвани от ЕС и от страни-

те членки, разходи по транспортирането на лицата, за които се иска реадмисия, се разпреде-

лят по следния начин: 

- страната, искаща реадмисия, заплаща тези разходи до своята граница, а на своя терито-

рия разходите по транспортирането на лицето се поемат от приемащата страна; 

- при транзитно транспортиране на лицето, в това число чрез въздушен транспорт, раз-

ходите по транспортирането се поемат от страната, искаща реадмисия. 

През 2011 г. Комисията публикува Съобщение до Европейския парламент и до Съвета 

относно оценка на споразуменията за обратно приемане на Европейския съюз1. Оценката е 

направена въз основа на данни, предоставени от 21 държави – членки на ЕС
2
, и включва 

данни в следните насоки: използване на споразуменията за обратно приемане на ЕС, обрат-

но приемане на собствени граждани и на граждани на трети държави, транзитна и ускорена 

                                                           
1 СОМ (2011) 76 окончателен, 23.02.2011 г. 
2 Франция, Швеция, Белгия, Естония, Португалия, Полша, Малта, Латвия, Румъния, Финландия, 

България, Гърция, Чешката република, Словения, Словакия, Испания, Унгария, Обединеното кралст-

во, Нидерландия, Ирландия и Германия. Дания не е обвързана по нито едно споразумение за обратно 

приемане, а останалите държави не предоставят данни, което води до затруднения при определяне на 

точните данни. 
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процедура, оценка на провежданите преговори и действащите указания за водене на прегово-

ри (липсата на стимули и гъвкавост), подобряване на защитата на правата на човека при при-

лагането на споразуменията за обратно приемане и засилване на гаранциите за спазването им, 

както и създаване на механизъм за наблюдение на периода след връщането в държавите на 

връщането с цел събиране на информация за положението на обратно приетите лица. 

В заключението си Комисията препоръчва на Съвета и на Европейския парламент да 

преразгледат политиката на ЕС за обратното приемане. По-специално Комисията насочва 

стимулите, с които разполага ЕС, да бъдат събрани в цялостен пакет за мобилност, който да 

се предлага на преговарящата трета държава в началото на преговорите. Следва повече да 

не се предлагат самостоятелни указания за водене на предговори и бъдещите указания за 

водене на предговори да включват стимулите, които ЕС ще предоставя особено когато ука-

занията за водене на преговори съдържат клауза за гражданите на трети държави, като в 

същото време се посочват ответните мерки, които ЕС ще предприеме в случай на упорит 

отказ на страната партньор да сътрудничи. В допълнение политиката на ЕС за обратното 

приемане следва да бъде много по-добре интегрирана в целия набор от политики на ЕС в 

областта на външните отношения, като се търси между другото синергия с преговорите по 

рамкови споразумения с трети държави.  

От гореизложеното следва, че споразуменията за обратно приемане (реадмисия) са ефек-

тивен инструмент в борбата с незаконната миграция и управление на миграционните пото-

ци. В бъдеще на ниво Европейски съюз следва да бъдат предприети мерки по отношение на 

уеднаквеното прилагане на сключените споразумения, гарантиране на доброволното връ-

щане и спазване на човешките права в процедурата по реадмисия. 
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ПРАВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
КЪМ ВЪПРОСИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

ас. д-р Златка Вангелова, 
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 e-mail: ZVangelova@abv.bg 

Резюме: Предмет на разглеждане е проблемът дали изискването поканата за свикване 

на общо събрание на акционерно дружество да съдържа конкретни предложения към въп-

росите от дневния ред (чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ) дерогира правото на акционерите да правят 

предложения по дневния ред на заседанието на събранието. чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ се изс-

ледва, като към него се прилага последователно разширително и стеснително тълкуване и 

се сравняват постигнатите резултати. Изводът е, че следва да се приложи стеснително 

тълкуване и да се възприеме тезата, че акционерите имат право да правят свои предло-

жения по дневния ред. 

 

Ключови думи: юридическо лице, акционерно дружество, акционери, покана за свикване 

на общо събрание, предложения към въпроси от дневен ред, право да се включат въпроси в 

дневния ред 

 

Summary: The subject of this research is the problem whether the shareholder’s right to table 

draft resolutions for items in the general meeting is derogated by the requirement the invitation for 

convocation of general meeting of a shareholders’ company to contain specific draft resolutions 

(art. 223, par. 4, p. 5 of the Commerce Act). Art. 223, par. 4, p. 5 is studied by applying 

consecutively interpretation extensiva and interpretation restrictive and by comparing the results. 

Conclusion is made that art. 223, par. 4, p. 5 shall be interpreted restrictively and that the 

shareholders have right to table draft resolutions in the general meeting.  

 

Key words: legal entity, shareholders’ company, shareholders, invitation for convocation of 

general meeting, draft resolutions for items on the agenda, right to put items on the agenda 

 

 

1. Задачата на настоящото научно съобщение е да постави на обсъждане въпроса дали 

акционерите в акционерно дружество ("АД") по ТЗ имат право да правят предложения по 

вече включени в дневния ред въпроси в отклонение от предложенията, посочени в поканата 

за свикване на общо събрание.  

2. Проблемът в поставения въпрос произтича от императивния характер на нормата на 

чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ, която посочва, че поканата за свикване на общо събрание трябва да 

съдържа както въпросите, които ще се обсъждат на заседанието на общото събрание, така и 

конкретни предложения към тези въпроси.  

Уредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ се отклонява от редица законодателни уредби на юри-

дически лица с орган – общо събрание, напр. дружествата с ограничена отговорност 

("ООД"), сдруженията, кооперациите, при които поканата следва да съдържа само въпроси-

те от дневния ред, но не и предложенията към тези въпроси (чл. 139, ал. 1 ТЗ), (чл. 26, ал. 2 
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ЗЮЛНЦ), (чл. 16, ал. 1 ЗК). В тези случаи предложенията към обявените въпроси се правят 

на самото общо събрание.  

Правото на отделните членове на ООД, сдружението, кооперацията да правят предложе-

ния не е изрично формулирано в закона, но то традиционно се възприема като част от пра-

вото им на участие в общото събрание (чл. 136, ал. 2 ТЗ, чл. 21, ал. 2 ЗЮЛНЦ, чл. 9, ал. 1,  

т. 2 ЗК). Така Петър Джидров в коментара си към първия български Търговски закон пише: 

"Не е необходимо да се съобщават предложенията, които се препоръчват от управителния 

съвет. Законът изисква да бъде обявен предметът, а не отделни предложения за решаване на 

въпросите. Събранието е властно, при разглеждане на един въпрос, да взема каквито си ще 

решения. Това може да стане по предложение от управителния съвет или от отделни акцио-

нери. Всички решения, които са последствие от обявения дневен ред и които са във връзка с 

него, се считат законни."
1
 

Правото на участие в общото събрание е комплексно право, то "съдържа в себе си мно-

жество права, някои от които не са уредени изрично в закона, но са свързани с работата на 

ОС"
2
. Правото на предложения е едно от тези изрично неуредени в закона права. То се изв-

лича по тълкувателен път: щом законът не посочва изрично кой може да прави предложе-

ния по предварително обявените в поканата въпроси на дневния ред, следва, че членовете 

на дружеството, които участват в обсъжданията на тези въпроси в общото събрание, трябва 

да могат да правят и предложения относно конкретно решение по поставените въпроси. 

Всеки член, щом има право на участие в общото събрание, би трябвало да има и право да 

прави предложения по дневния ред. Вълчин Даскалов определя правото на предложения 

като една от проявните форми на правото на изказване (което е част от правото на участие в 

общото събрание) и го охарактеризира по следния начин: "Те (бел. моя – предложенията) 

обикновено са насочени към съществото на поставените за решаване въпроси или към про-

цедурата по вземане на решения и въобще по провеждане на заседанието. … Правилно е 

всяко предложение, което пряко се отнася до предварително обявен в дневния ред въпрос, 

да бъде подложено на гласуване."
3
 

3. Акционерите в АД по ТЗ, както и членовете на юридическите лица, разгледани по-

горе, притежават правото да участват в общото събрание (чл. 220, ал. 1 и ал. 2 ТЗ). Следова-

телно, доколкото се използва един и същ термин в закона, и доколкото не е предвидено не-

що различно в уредбата, може да се заключи, че и акционерите притежават правото да пра-

вят предложения по въпросите от дневния ред. 

Дали обаче изискването на чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ за включване на конкретни предложе-

ния в поканата не е именно това "различно", което дерогира правото на акционерите да пра-

вят сами предложения? 

Нормата на чл. 223, ал. 4 ТЗ е императивна по отношение на минимално изискваното съ-

държание на поканата за свикване на общото събрание. Целта на законовото изискване за 

обявяване на покана и в тази покана да бъдат включени въпросите на дневния ред е ясна – 

законодателят защитава акционерите от възможността управителният орган да прокара "ти-

хомълком" непопулярни сред акционерите решения чрез неуведомяването им за обсъжда-

ните въпроси на общото събрание. Същата би трябвало да е целта на законодателя и при 

включването на "конкретни предложения" в поканата, щом те са част от поканата – акцио-

нерите се запознават предварително с предложенията на управителния орган и така могат 

                                                           
1
 Джидров, Петър. Коментар на Търговския закон. Том 3. С., Христо Ботев, 1994, с. 815. 
2 Вълчин Даскалов в "Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови 

дружества". С., Авалон Пъблишинг, 2012, с. 124. 
3 Пак там, с. 136. 
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да направят своите справки и проверки и да изготвят за себе си една по-обоснована позиция 

относно начина, по който да гласуват. 

4. Как следва да се схваща императивността на чл. 223, ал. 4, т. 5 относно изискването за 

включване на "конкретни предложения" – дали като синоним на "единствено възмож-

ни/изключителни предложения" (разширително тълкуване), или само като задължаване на 

автора на въпроса да изнесе предварителна информация и по отношение на своето предло-

жение по този въпрос (стеснително тълкуване)? В първия случай чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ би 

дерогирал правото на акционерите да правят свои предложения, а във втория – не. 

4.1. Нека проследим какви положителни и какви отрицателни ефекти би имало тълкува-

нето на чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ от гледна точка на единствеността/изключителността на пред-

ложенията, включени в поканата. 

Положителното е, че акционерите ще разполагат с пълна информация относно това как-

во точно гласуват и тук изненади от нови предложения няма да има. 

Отрицателните моменти се състоят в следното: 

• ако предложението, обявено в поканата, не бъде прието, въпросът ще остане висящ и 

ще е необходимо същият да бъде поставен отново на следващо общо събрание с ново пред-

ложение, за да може евентуално да получи своето решение. Например, ако е необходимо 

назначаването на член на съвет на директорите ("СД") от общото събрание, но кандидатура-

та, предложена от СД, е отхвърлена, ще е необходимо този въпрос да се постави втори път 

на обсъждане на следващото общо събрание. Но времето за свикване на общо събрание е 

достатъчно дълго, за да се затормози работата на дружеството; 

• ограничава се възможността акционерите да правят свои предложения. Те се прев-

ръщат в "безгласни букви", които могат да гласуват само предложенията на управителния 

орган, респ. на надзорния съвет (когато той е свикал общото събрание) и само в случаите на 

упражняване на малцинствените права по чл. 223 ТЗ и чл. 223а ТЗ – и предложенията на 

един или няколко акционери; 

• дава се възможност на управителния орган на дружеството да блокира упражнението 

на правото на акционерите да искат допълване на дневния ред по чл. 223а ТЗ.  

Нека разясня позицията си по третия посочен отрицателен ефект. 

Когато се изследва изключителността на предложенията по чл. 223, ал. 4, т. 5, непремен-

но следва да се обмисли самото понятие "предложение за решение", както и съотношението 

му с понятието "въпрос от дневния ред".  

Информацията от въпросите има непроменлив (константен) характер, над който може да 

се "надгражда" с информацията на предложенията. Предложенията дават допълнителна инфор-

мация и колкото са предложенията, толкова са и възможните варианти за решения на един и 

същи въпрос. Именно възможността за променливост на информацията обуславя разликата 

между въпроса и предложенията. Информацията във въпроса е непроменлива, докато предло-

женията дават вариации на информация, една от които вариации, заедно с информацията на 

въпроса, добива характера на решение, ако те бъдат одобрени чрез гласуване. Тази разлика 

между непроменлива и променлива информация обяснява факта защо дневният ред включва 

само въпросите. Дневният ред включва само непроменливата информация. 

Съотношението между непроменливата и променливата информация може да варира в 

зависимост от нивото на конкретност на непроменливата информация. Колкото нейното 

ниво е по-високо, толкова броят на различните вариации на променливата информация на-

малява. И обратно.  

Ето два примера на въпроси с различно ниво на конкретност на информацията в тях и на 

предложения, съобразени с въпроса, за който са направени: 

• "Назначаване на членове на управителен орган на дружеството". Понеже въпросът е 

формулиран при ниско ниво на конкретност, вариациите на предложения са множество: "Да 
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бъде назначен Х за член на управителния орган", "Да бъде назначен У за член на управи-

телния орган" и т.н. 

• "Назначаване на Х за член на управителния орган" – при този въпрос нивото на кон-

кретност на константната информация е много по-високо в сравнение с първия пример, по-

ради което вариациите на предложения силно намаляват. Тук предложенията могат да бъ-

дат: "Да бъде назначен Х за член на управителния орган." и съответно "Да не бъде назначен 

Х за член на управителния орган." 

С горните примери илюстрирах как от начина на формулиране на въпроса зависи и въз-

можният кръг от предложения.  

Ако приемем, че предложението, обявено в поканата по чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ, е "единст-

вено/изключително" предложение (т.е. друго не може да се прави), това ще обезсмисли тео-

ретичната и практическа разлика между въпроса и предложението, посочена по-горе, тъй 

като предложението ще стане не по-малко константно като информация от информацията 

на самия въпрос. Тоест предложението би се превърнало в част от самия въпрос. Това би 

обезсмислило необходимостта от разлика при формулирането на въпроса и предложението 

и изискването само въпросът да е част от дневния ред. Ще излезе, че дори и въпросът да е 

формулиран при минималното ниво на информация (първият от двата посочени примера), 

резултатът пак ще е като все едно въпросът е формулиран при по-високото ниво на конк-

ретност (вторият от двата посочени примера). Това изкривява формулировката на въпроса. 

Подобно сливане на функциите на двете обсъждани понятия дава възможност управи-

телният орган да пречи на акционерите да използват механизмите на правото да искат до-

пълване на дневния ред по чл. 223а ТЗ. Така например, ако акционери не харесват предло-

женото от управителния орган лице за член на съвет на директорите, те биха могли да пред-

ложат свой вариант, чрез включването на въпрос с по-висока степен на конкретност (разг-

ледания втори пример по-горе). Това би бил единственият им начин да се противопоставят 

на предложението на управителния орган, тъй като те, в разглежданата хипотеза на изклю-

чителност на предложенията, не разполагат с никакво право да правят свои предложения. 

Но чрез по-високата степен на конкретност биха могли да прокарат свое предложение. Тази 

възможност обаче би могла да бъде "блокирана" от управителния орган, ако формулира 

въпроса в дневния ред по-общо, с по-ниска степен на конкретност (първия пример, разгле-

дан по-горе). При това положение длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по 

вписванията ще се наложи да откаже да допусне предложения от акционерите въпрос по чл. 

223а, тъй като вече такъв въпрос ще бъде включен в поканата. И така, единственото въз-

можно предложение за гласуване ще остане предложението на управителния орган. Подоб-

на опасност е реална, а отварянето на път към нея с нищо не е оправдано. 

От изложеното е видно, че отрицателните страни на тезата за "изключителност" на 

предложенията са повече и по-неблагоприятни за акционерите от положителните. 

4.2. Тълкуването на предложенията в поканата по чл. 223, ал. 4, т. 5 като неизключител-

ни също има отрицателна страна. И тя се състои във възможността предложението, което е 

оповестено в поканата, да добие повече популярност, отколкото всяко друго предложение, 

което би било направено едва на събранието. Този недостатък е забелязан при публичните 

дружества и е отстранен чрез включването в ЗППЦК на разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4. 

Според нея акционерите могат "да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния 

ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон". Чрез предоставянето на 

една такава възможност би се запазила положителната страна на по-ранното (навременното) 

уведомяване на акционерите за предложенията по въпросите, които ще бъдат обсъждани, а 

същевременно би се дала възможност на акционерите да участват във формулирането на 

тези предложения. Считам, че е наложително такава разпоредба да се въведе и в ТЗ. 
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5. След сравнение на резултатите от разширителното и стеснителното тълкуване на чл. 

223, ал. 4, т. 5, се установява, че първият вариант застрашава правата на акционерите и вли-

за в противоречие с основната цел на поканата като гарант за информираност на акционери-

те. 

Освен това, в подкрепа на втория вариант може да се добави и граматическото тълкува-

не на чл. 223, ал. 4, т. 5: "дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конк-

ретни предложения за решения". Думата "конкретни" не е членувана (не: "както и конк-

ретните предложения"), т.е. това не са изчерпателно посочени предложения, не се поставя 

пречка да се правят и други предложения. 

От всичко изтъкнато дотук, считам, че може обосновано да се приеме, че акционерите 

имат право да правят предложения на въпроси, включени в дневния ред, независимо от 

включените в поканата "конкретни предложения". 
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ВЛАДЕНИЕ "СРЕЩУ САМИЯ СЕБЕ СИ" 

д-р Стоян Ставру, 
e-mail: stoyan.stavru@gmail.com 

Резюме: Докладът разглежда правното значение на фактическата власт, осъщес-

твявана от собственика на една вещ, след като основанието за придобиването на 

собствеността е отпаднало с обратна сила. Основният въпрос е доколко така 

осъществяваната фактическа власт може да бъде разглеждана като давностно владение 

и може ли тя да преодолее правния ефект от упражняването на потестативното право, 

довело до отпадане с обратна сила на собствеността. 

 

Ключови думи: владение, придобивна давност, потестативни права, собственост 

 

Summary: Report examines legal significance of the factual possession carried out by the 

owner of an object as the grounds for the acquisition of the property has eliminated retroactively. 

The main question is whether the performed factual possession can be seen as a prescription in 

possession and can it overcome the legal effect of the exercise of transfimative rights led to 

dropping the ownership retroactively. 

 

Key words: possession, prescription, transfimative rights, ownership 

 

 

1. Поставяне на въпроса 

Като оставим на страна въпросът за елементите, включени във фактическия състав на 

придобивната давност, един от най-често срещаните проблеми при владението е свързан с 

неговото правно действие. Определяна като първичен придобивен способ, придобивната 

давност води до придобиване на собствеността върху вещта от владелеца, което 

придобиване не зависи от наличието на придобитото право на собственост в патримониума 

на друго лице (придобиване без правоприемство), нито от наличието на някакво друго право 

било то в патримониума на друго лице, или в патримониума на лицето, което придобива 

собствеността (придобиване без обуславяне). В този смисъл давността е повече "в полза на" 

владелеца, отколкото "срещу" собственика на вещта. В своята същност владението е 

въздействие върху вещта, а не взаимодействие с предишния ѝ собственик (и неговите 

съконтрахенти). Ефектът "срещу" предишния собственик, изразяващ се в прекратяване на 

правото му на собственост, е правна последица ("страничен резултат") от ефекта "в полза 

на", изразяващ се в придобиване на вещта от владелеца (чл. 99, предл. 1 ЗС). 

Свързан с въпроса за "насочеността" на владението е и проблемът за т.нар. владение 

"срещу самия себе си" – владяло ли е давностно, т.е. с ефект да стане собственик, лице, 

което вече е станало собственик, макар че впоследствие качеството му на собственик е 

отпаднало с обратна сила
1
. Като пример за отпаднало с обратна сила производно 

                                                           
1
 Подобен въпрос е бил формулиран, но не е бил допуснат до касационно разглеждане в Опреде-

ление № 898 от 12.08.2010 г. на ВКС по гр. д. № 340/2010 г., IV г. о., ГК. 
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придобивно основание
1
, при който може да възникне поставеният въпрос, може да бъде 

разгледан случаят на развален договор за издръжка и гледане поради неизпълнение на 

задължението за издръжка и гледане след изтичане на 10 години от сключването на 

договора
2
.  

 

2. Тезата за кумулирането 

В посочения случай при допускане
3
 на възможността за кумулиране на различни 

вещнопридобивни способи
4
: производен – договорът за прехвърляне на собствеността върху 

имота срещу задължение за издръжка и гледане, и първичен – осъществяваното от 

приобретателя по договора давностно владение, ще се стигне до резултат, при който макар и 

прехвърлителят да разваля договора (чл. 88, ал. 1 ЗЗД), приобретателят ще остане 

собственик на вещта, която трябва да върне (чл. 55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД). Въпреки обратното 

действие на развалянето на договора, собствеността няма да се върне в полза на 

                                                           
1 Тази особеност на производните (деривативни) придобивни основание се обозначава като особе-

но тяхно качество – нестабилност на основанието (то може да отпадне с обратна сила). Вж. Недев,  

Д. За разделянето на придобивните способи на първични и производни. – Собственост и право, 2012, 

№ 3, ЕПИ On-line. 
2 За конкретни случаи от съдебната практика вж. например Решение № 234 от 17.05.2013 г. на РС –  

Казанлък по гр. д. № 3248/2012 г., както и Решение № 334 от 14.05.2012 г. на РС – Хасково по гр. д.  

№ 2839/2011 г. 
3 За изричното допускане на тази възможност вж. Недев, Д. За разделянето на придобивните спо-

соби на първични и производни. – Собственост и право, 2012, № 3, ЕПИ On-line. Делян Недев квали-

фицира владението като недобросъвестно. 
4 Вж. Решение № 80 от 25.VI.1965 г. по гр. д. № 58/65 г., ОСГК на ВС: "За придобиване по давност 

правото на собственост върху дадена вещ може да се говори, когато това право не е придобито вече по 

друг начин. В случая надареният е придобил правото на собственост върху имота, предмет на дарени-

ето, още с извършването на сделката и дарението, направено при спазване предписаната от закона 

нотариална форма. След това надареният вече не е владял имота като добросъвестен владелец, а като 

собственик. Дарението не е обявено за недействително, нито е отменено. То е в сила, както това е 

признато с всички посочени решения. Дори и при становището, възприето с посочените решения, 

може да се говори за придобиване по давност най-много частта, засягаща запазената част на наслед-

ниците на дарителката. Следователно и според тези решения в останалата част дарението безспорно е 

действително, в сила". От текста на решението следва, че ВС е бил склонен да допусне придобиване 

по давност на частта от имота, спрямо който е настъпил ефектът на намаляване с оглед възстановява-

нето на запазената част. Вж. също Решение № 807 от 30.10.1998 г. на ВКС по гр. д. № 143/98 г., I г. о., 

"Владението е способ за придобиване на право на собственост и поради това е необходимо да се осъ-

ществява фактическа власт върху чужда вещ от владелеца с намерение да се държи като своя. В разг-

леждания случай молителката е придобила собствеността въз основа на действителна правна сделка, 

по силата на която е станала собственик на имота. Добросъвестен владелец по смисъла на чл. 70 ЗС е 

този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че право-

дателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. Това означава, че 

добросъвестният владелец не е станал собственик поради пороци на правното основание, които не го 

правят недействително, поради което законът му дава възможност да придобие собствеността по ори-

гинерен способ – придобивна давност. Когато юридическото основание, с което е придобита собстве-

ността, не е опорочено се осъществява владение върху собствена вещ и поради това е недопустимо 

собствеността да се придобие отново на друго правно основание." Решението на ОСГК е цитирано и в 

Решение № 1135 от 23.12.1998 г. на ВКС по гр. д. № 805/98 г., I г. о.: "В мотивите на решението си 

окръжният съд е смесил придобивните основания за придобиване право на собственост. Веднъж е 

приел, че ответникът е станал собственик като заветник по публично завещание, а после, че станал 

собственик по давност (по оригинерен способ). Такава конкуренция на придобивни основания е недо-

пустима. Придобиване по оригинерен способ – чл. 79, ал. 1 ЗС може да се приеме, когато това право 

не е придобито вече от същото лице по друг начин".  
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прехвърлителя, тъй като тя вече е придобита от приобретателя, но не в качеството му на 

приобретател, а като давностен владелец. Владението обаче е осъществявано в период, през 

който владелецът валидно се е легитимирал пред всички като собственик на вещта, поради 

което никой не е могъл да атакува владението му – то не е било просто фактически 

осъществявана власт върху вещта, а фактическо действие по упражняване на правомощие, 

явяващо се част от съдържанието на правото на собственост: правомощието "владение". 

Съществува и становище, при което възможността за позоваване на изтекла придобивна 

давност след отпаднало с обратна сила производно първично основание, се приема, като 

обаче се посочва, че предявяването на иска за разваляне прекъсва придобивната давност, 

осъществявана от ответника
1
. В този случай обаче остава възможността за отправяне на 

възражение за придобиване на собствеността по давност в случаите, когато 10-годишният 

срок на дългата давност (тъй като владението ще е недобросъвестно придобивно основание 

не съществува, тъй като е отпаднало с обратна сила) е изтекъл преди предявяването на иска 

по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. 

 

3. Тезата за вината 

Възможно е да се застъпи становище, че позоваване на придобивна давност в 

разглежданите случаи следва да се допусне единствено когато лицето, позоваващо се на 

придобивна давност, няма вина за отпадането на производното му основание за 

придобиване на собствеността с обратна сила
2
. Така в дадения пример договорът за 

                                                           
1 Вж. например Решение № 97 от 24.07.2013 г. на РС – Златоград, по гр. д. № 359/2012 г.: "Влязло-

то в сила решение по чл. 87, ал. 3 ЗЗД е основание да се приеме, че ответникът е недобросъвестен 

владелец, т.к. упражняваното от него владение не отговаря на изискванията на чл. 70, ал. 1 ЗС. Към 

момента на предявяване на настоящата искова претенция - 2.11.2012 г., не е изтекъл предвиденият в 

закона десетгодишен давностен период на владение, за да се легитимира ответникът като собственик 

на земята, на сградите, на правото на строеж, в каквато насока са направени възражения в условията на 

евентуалност. Със завеждане на иска по чл. 87, ал. 3 ЗЗД на 13.04.2005 г. давността е прекъсната съглас-

но разпоредбата на чл. 116, б. "б" ЗЗД, като на осн. чл. 117 от ЗЗД от прекъсването започва да тече нова 

давност. Видно е, че към 02.11.2012 г. не е изтекъл давностният десетгодишен период в полза на ответ-

ника като недобросъвестен владелец". Вж. също Решение № 560 от 5.11.2009 г. на ВКС по гр. д.  

№ 1669/2008 г., II г. о., ГК: "Заявяването на иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на алеаторния договор 

прекъсва давността само по отношение на предмета на договора, но не и по отношение на изградения по 

време на действието на договора самостоятелен обект на право на собственост", както и Решение № 1563 

от 16.11.2009 г. на РС – Хасково, по гр. д. № 415/2009 г.: "От една страна, със самото подаване на иско-

вата молба за разваляне на договора за издръжка и гледане на 15.10.1998 г. вече е оспорено правото на 

ответницата Г.В.К., въз основа на което владее имота, т.е. от тази дата до влизане в сила на решението 

придобивна давност не може да тече в полза на владелеца". Възможността да се направи възражение за 

придобивна давност срещу иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 във връзка с чл. 87, ал. 3 ЗЗД е 

допусната и в Решение № 202 от 19.02.2010 г. на ОС – Варна по гр. д. № 2549/2007 г. 
2 Тази теза може да намери своята идеология в т. 11 от Постановление № 6 от 27.XII.1974 г. по гр. 

д. № 9/74 г., Пленум на ВС, където във връзка с категорията на т. нар. добросъвестни подобрители е 

посочено: "При унищожение, разваляне или отменяване на придобивното основание подобрителят се 

обезщетява като добросъвестен владелец, ако до завършване на подобренията не е узнал за обстоятел-

ство, послужило за отпадане на основанието, и поведението му не е било причина за унищожението, 

развалянето или отмяната на придобивното му основание". За подробното аргументиране на прило-

жимостта на посочените изводи и по отношение на продължителността на придобивната давност, въз 

основа на която приобретателят по един нищожен договор може да придобие собствеността върху 

прехвърления с него недвижим имот, вж. Розанис, С. Придобивна давност при недействително юри-

дическо основание. – Собственост и право, 2000, № 5, ЕПИ On-line. Соломон Розанис приема, че "ако 

приобретателят не е поставил причината за унищожението, той трябва да се третира като добросъвес-

тен владелец и да придобие собствеността на владения имот по давност след петгодишно непрекъсна-
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издръжка и гледане може да е развален по вина на приобретателя – поради неизпълнение на 

задължението за издръжка и гледане след изтичане на 10 години от прехвърляне на 

собствеността по договора. Признаването в негова полза на възможността да придобие по 

давност собствеността върху имота, който трябва да върне (чл. 55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД), би 

означавало на практика да стимулираме подобно поведение на приобретателя. За всеки 

приобретател по договор за издръжка и гледане ще е достатъчно да изпълнява задължението 

си за издръжка и гледане в продължение на 10 години, през който период той ще владее 

давностно имота, след което може да спре да изпълнява задължението си и, в случай че 

договорът бъде развален, ще може да се позове на изтекла в негова полза придобивна 

давност. Отказването на възможността за позоваване в този случай се обосновава с 

виновното поведение на лицето, което се възползва от придобивната давност. 

Трудно бихме могли да обосновем прилагането на давността обаче и в обратния случай – 

когато договорът за издръжка и гледане е развален по вина на прехвърлителя (например 

прехвърлил е имот, обременен с недекларирана вещна тежест или идеална част от който се 

притежава от трето лице). В този случай изправната страна е именно приобретателят, който 

е придобил собствеността върху имота в резултат от сключването на договора. Допускането 

на възможността за съчетаване на волеизявлението му с акт за позоваване на изтекла в 

негова полза придобивна давност би означавало той да развали договора, без да дължи 

връщане на полученото по него (чл. 55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД). Приобретателят разваля 

договора, но вместо да върне вещта, която е получил по него, я задържа като собственик по 

давност, а в допълнение иска връщането на всичко, което е дал по разваления и отпаднал с 

обратна сила договор. Макар и да е добросъвестна страна, изправността на приобретателя 

не следва да бъде кредитирана с допълнителната възможност той да придобие 

собствеността върху вещта по давност, с което да парира искането на прехвърлителя за 

връщане на вещта, като едновременно с това си запази своето право да иска обратно 

връщане на всичко, което е престирал в изпълнение на задължението си за издръжка и 

гледане. Съществува противоречие в едновременното отправяне на волеизявление за 

разваляне на договора, което има за последица възникване на задължение за връщане на 

даденото по него между страните, и на позоваване на придобивна давност, която е 

основание за задържане на едната от двете дадени по договора престации. 

 

4. Тезата "собствеността изключва владението" 

Аргумент в подкрепа на становището, според което давност не тече, докато 

владението се осъществява на валидно правно основание, пък било то и основание, което 

впоследствие е отпаднало с обратна сила
1
, е невъзможността на лицето, в чиято полза 

настъпва възстановяването на собствеността, да се защити срещу ефекта на давностното 

                                                                                                                                                               
то владение". За приемането, че владението е недобросъвестно, вж. Венедиков, П. Система на българ-

ското вещно право. С., 1947, с. 60: "ако актът бъде унищожен с обратно действие, заличава се с обрат-

но действие и юридическото основание, ... той (купувачът по унищожаемия договор – бел. моя) няма 

да се смята за добросъвестен владелец до деня на унищожаването". 
1 В този смисъл могат да бъдат приведени и съображенията, изразени в Решение № 3448/1980 г., 

I г. о., ВС: "Надареният не може да противопоставя придобивната давност, когато се иска намаля-

ване на дарението за попълване на запазената част. Приобретателят по сделка не може да при-

добива собствения си имот по давност." Вж. също Решение № 2266/1981 г., I г. о., ВС: "Щом право-

то на собственост е придобито валидно на едно основание, то не може да бъде придобито по дав-

ностно владение". И двата цитирани по Стойчева, К. Българско вещно право. С., 2004, с. 416-417, 

420-421. 
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владение, осъществено от собственик
1
. Липсва защита спрямо "скритото" зад собствеността 

владение. Макар и формално юридически да може да се твърди, че конкуренция между 

придобивни основания не възниква – тъй като позоваването на придобивна давност се 

извършва едва след отпадането с обратна сила на производното придобивно основание, на 

практика е налице своеобразно "заместване" на производното основание с първично, чийто 

фактически състав е изтекъл докато владелецът се е легитимирал валидно като собственик 

на вещта. В този смисъл това владение може да се обозначи като владение на владелеца 

собственик "срещу самия себе си". В какво точно се изразява проблемът? Проблемът се 

изразява в това, че е нямало как да се атакува давностното владение на лицето докато това 

лице е (а не само се легитимира като – както би било при нищожен договор) собственик на 

вещта на производно придобивно основание. Ефектът от тази липса на защита остава и след 

отпадането с обратна сила
2
 на придобивното основание: заинтересованото лице – лицето, 

което ще си върне собствеността, не е могло и не може да предотврати изтичането на 

придобивната давност в полза на собственика, чието право на собственост е отпаднало с 

обратна сила. Евентуалните искове, предявени както преди, така и след отпадането на 

производното придобивно основание, биха били отхвърлени поради наличието на титул за 

собственост: валидно съществуващо в полза на владелеца производно придобивно ос-

нование (когато искът е предявен преди отпадането му с обратна сила) или поради 

придобиване по давност (когато искът е предявен след отпадането на производното 

придобивно основание. Владението може да бъде "предната стража" на собствеността, но не 

и обратното: собствеността не може да бъде "предна стража" на владението. Правната 

фигура на давностното владение "демонстрира" и реализира нормативната сила на видимото 

от всички (явно и поради това уязвимо) и несъответстващо на правното положение (именно 

затова "давностно") фактическо поведение, а не кредитира нормативната сила на скритото 

зад собствеността и съобразено с нея фактическо положение. 

Принципът на обратно действие при развалянето на договора е въведен с оглед 

обосноваването на необходимостта от връщане на дадените по разваления договор престации, 

а няма за цел да превърне владението на приобретателя в давностно
3
. С отпадането на 

                                                           
1 Обикновено това е основание за спиране на давността. За правилото contra non valentem agere 

non currit praescriptio ("срещу това, който не може да води иск, не тече давност") вж. по-подробно 

Венедиков, П. Система на българското вещно право. С., 1947, с. 302-304, както и Венедиков, П. 

Ново вещно право. С., 1999, с. 196-197. Още по-подробно вж. Колен, А., А. Капитан. Елементарен 

курс по френско гражданско право. Том I. Книга II. Вещно право. С., 1926, с. 301-303. 
2 В съдебната практика е изразено и становище, според което обратното действие на разваляне-

то заличава не само правото на собственост, но и осъществяваното като правомощие владение. В 

тази връзка в Решение от 1.09.2011 г. на РС – Силистра по гр. д. № 393/2011 г. е прието следното: 

"Обратното действие има отношение спрямо желаните със сделката последици. Една от тези после-

дици при сключването на сделката е била прехвърляне правото на собственост върху процесния 

имот на приобретателите-ответниците. Правото на собственост включва в себе си правото на собст-

веника да ползва, да владее и да се разпорежда с имота си. Обратното действие на развалянето на 

договора, презюмира, че собствеността не е била прехвърляна на ответниците, респ. същите не са 

придобили и владението върху процесния имот. След като не са упражнявали фактическата власт 

върху имота, означава, че не е текла и придобивна давност, поради което не биха могли да придо-

бият собствеността на това основание." 
3 За "целевия" и ограничен ефект на придаденото обратно действие при разваляне, унищожаване 

или отмяна на прехвърлителна правна сделка вж. също Постановление № 6 от 27.XII.1974 г. по гр. 

д. № 9/74 г., Пленум на ВС: "Обратното действие на съдебния или административния акт по унищо-

жаването, развалянето или отменяването на придобивно основание не заличава по правната действи-

телност както протеклата фактическа власт, така и факта на подобренията, станал при съзнанието на 

подобрителя, че подобрява своя вещ, придобита на валидно законно основание." Прави впечатление, 
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договора това "владение" би следвало по-скоро да се разглежда като държане за (в полза на) 

прехвърлителя, в чийто патримониум се връща имотът в резултат от развалянето на 

договора. Приобретателят по разваления договор с обратна сила – от момента на 

предаването на фактическата власт върху имота, става по-скоро държател за пре-

хвърлителя
1
. Основанието за държането в случая е съдебното решение, с което се уважава 

искът по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. За да стане владелец приобретателят, следва да изрази изрично 

своето намерение за своене на вещта след влизане в сила на решението по чл. 87, ал. 3 

ЗЗД. Поради посоченото не може да се прави аналогия със случаите на владение, уста-

новено въз основа на нищожен договор, при които още от самото начало се установява 

именно владение без собственост и при които кръгът на активно легитимираните лица да 

релевират нищожността, а оттам и да прекъснат придобивната давност е много по-голям 

(достатъчно е наличието на правен интерес). Би могло да се възрази, че прехвърлителят е 

разполагал с възможността да развали договорът и по-рано – преди изтичането на 

придобивната давност, което, както видяхме в конкретния случай, е неприложимо, тъй 

като неизпълнението е започнало след изтичането на 10 години от сключването на 

договора. В останалите случаи следва да се има предвид, че бездействието на кредитора с 

оглед упражняването на неговото потестативно право (да развали договора) се 

санкционира чрез предвидената в закона (чл. 87, ал. 5 ЗЗД) погасителна давност, а не чрез 

института на придобивна давност в полза на приобретателя. 

 

5. Придобивната давност и потестативните права 

Допълнителен аргумент срещу допускането на възможността за задържане на вещта 

като придобита по давност (чл. 79 ЗС) вместо връщането ѝ поради отпаднало основание (чл. 

55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД) е естеството и предназначението на потестативните права, 

упражняването на които би могло да доведе до отпадане с обратна сила на производно 

придобивно основание за собственост. Потестативни права, упражняването на които води до 

едностранно предизвикана от техния титуляр промяна в чужда правна сфера, съществуват 

дотолкова, доколкото са уредени изрично в закона (чл. 33, ал. 2 ЗС, чл. 32 ЗЗД, чл. 87 ЗЗД, 

чл. 227 ЗЗД, чл. 30 ЗН и др.). Съществуването им е обусловено от обществената значимост 

да се защити определен интерес, като например възможността за консолидиране на 

собствеността при съсобственост – чл. 33, ал. 2 ЗС; недопускането на сделки, сключени при 

опорочена воля, което би компрометирало свободата на договаряне – чл. 32 ЗЗД; въз-

можността за прекратяване на договор, който не се изпълнява, с оглед отпадането и на 

собственото задължение – чл. 87 ЗЗД; необходимостта от зачитане на нуждите на дарителя 

                                                                                                                                                               
че в посочения тълкувателен акт Пленумът на ВС обсъжда единствено правата на приобретателя по 

отпадналия договор с оглед направените от него подобрения, които не са дадено" по смисъла на чл. 

55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД, като безусловно приема, че искът за връщане на даденото трябва да бъде ува-

жен, независимо от "вината". 
1 За подобно разрешение, възприето при присъединяването на владение в случаите, когато правото 

е било прехвърлено под отлагателно условие и то се е сбъднало, вж. Колен, А., А. Капитан. Елемента-

рен курс по френско гражданско право. Том I. Книга II. Вещно право. С., 1926, с. 293: "... в случая, 

когато ответникът по ревандикация на versus dominus-а в миналото е отчуждил вещта (например я 

подарил) и след това я взел обратно по силата на едно прекратително условие (например, отменение 

на дарението поради раждане на деца или унищожение на продажбата поради неплащане на цената). 

Промеждутъчното време трябва да влезе в сметката. В действителност, понеже прекратителното усло-

вие произвежда обратно действие, настоящият владелец се счита, че не е престанал никога да владее". 

Вж. също Петров, Вл., М. Марков. Вещно право. Помагало. С., 2005, с. 152, където се въвежда терми-

нът "фингирано" правоприемство: "при разваляне на договора прехвърлителят възстановява владени-

ето си и присъединява това на приобретателя". 
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като част от дължимата спрямо него благодарност и уважение от страна на дарения – чл. 227 

ЗЗД; правото на определени наследници да получат запазена част от наследството – чл. 30 

ЗН, и др. Този обществен интерес въвежда изключение от принципа, според който 

промените в правната сфера на частните субекти настъпва единствено по тяхно съгласие, 

към което се добавя и допълнителното изключение на обратното действие от упражняването 

на тези права. Видно е, че става въпрос за допуснати от закона специални изключения, 

които би следвало да имат предимство пред общите принципи и правни фигури, вклю-

чително пред вещноправния ефект на придобивната давност. В този смисъл ефектът на 

специалните потестативни права следва да има предимство пред ефекта на придобивната 

давност: придобиването (на производно придобивно основание) ще отпада с обратна сила, 

без да може да се обоснове друго придобиване (на първично придобивна основание), 

фактическият състав на което се е осъществявал паралелно с притежаването на собстве-

ността, която е "поразена" от упражненото потестативно право. 

Сериозни проблеми биха възникнали при унищожаването на прехвърлителен договор с 

възражение (чл. 32, ал. 2 ЗЗД), ако се възприеме възможността за придобиване на соб-

ствеността въз основа на давностно владение, осъществявано "срещу самия себе си". До 

упражняването на правото на унищожаване чрез възражение (което не се вписва и поради 

това ефектът му не би могъл да бъде публично оповестен) би се стигнало, ако правоимащата 

страна си възстанови владението върху вещта, която е прехвърлило с унищожаемия договор. 

В този случай другата страна може да предяви иск за връщане на вещта, срещу който да 

бъде направено възражението за унищожаване на договора. Страна, чиято воля е опорочена, 

и, която се явява прехвърлител по унищожаемия договор, ще може да унищожи договора 

чрез възражение по чл. 32, ал. 2 ЗЗД и след изтичане на 10 години от сключването му. Може 

ли обаче в този случай другата страна да направи на свой ред възражение, че е придобила 

собствеността върху вещта по давност, изтекла преди отнемането на нейното владение
1
? 

 

6. Заключение 

Придобивната давност е правило – който отстъпва пред потестативните субективни 

права, съществуващи единствено в изрично предвидените от закона случаи (numerus 

clausus) и допуснати (като възможност за едностранно предизвикване на правна промяна в 

чужда правна сфера) с оглед на особен обществен интерес. Ефектът от тяхното 

упражняване – отмяна на определени производни придобивно способи с обратна сила и 

следващото от това отпадане с обратна сила на правата на приобретателя, не може да се 

преодолее чрез придобиване на вещта по давност (на първично придобивно основание). 

Отпадането на правото като ефект от упражняването на потестативното право се запазва 

включително чрез изключване на давностния характер на осъщественото в качеството на 

собственик владение. Макар и по силата на изрично уредена в закона фикция да е 

предвидена обратна сила на отпадането на производното придобивно основание, а 

оттам – и на качеството "собственик", към момента на осъществяване на владението 

владелецът е бил собственик, а не просто се е смятал и легитимирал за собственик. 

Поради това никой не е разпознавал в това владение юридически факт с определени 

                                                           
1 На този въпрос може да се отговори сравнително по-лесно при възприемане на тезата за триеле-

ментния фактически състав на придобивната давност: след като към момента на отнемане на владени-

ето липсва позоваване, фактическият състав на придобивната давност не е завършен, поради което 

приобретателят по унищожаемата сделка не може да направи възражение за придобивна давност. По-

различен е отговорът при възприемането на тезата за двуелементния фактически състав на придобив-

ната давност, при която е достатъчно изтичането на 10-годишния срок, а позоваването има единствено 

процесуалноправно значение.  
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(независими от производното придобивно основание) правни последици (изразяващи се в 

първично придобиване на собствеността), срещу настъпването на които е могъл да се 

бори. След като не е могъл да се защити, тъй като собствеността – не само привидна, а 

реална, макар и отпаднала с обратна сила, е "прикривала" владението, срещу заин-

тересованото лице не следва да тече придобивна давност. 

Крайният извод от направените по-горе разсъждения е, че владението не може да бъде 

насочено "срещу" правото на собственост на владеещия. Дори и в случаите, когато 

основанието за придобиване на собствеността е отпаднало поради упражняването на 

определено потестативно право, обратният ефект на заличаване на това основание, не 

заличава обстоятелството, че владението е осъществявано като част от съдържанието на 

право на собственост. Ефектът от упражняване на потестативното право не може да бъде 

"преодолян" чрез вещноправния ефект на придобивната давност. Владението може да 

бъде "предната стража" на собствеността, но собствеността не може да бъде "предна 

стража" на владението.  
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ПРОДАЖБА НА ОБЕКТИ В НЕЗАВЪРШЕНИ СГРАДИ 

д-р Бисерка Маринова,  
хоноруван преподавател в УНСС, адвокат, САК, 

e-mail: bismarinova@gmail.com 

Резюме: Предмет на изследването са договорните отношения, свързани с продажбата 

на самостоятелни обекти в сгради, строителството на които не е завършено. Разгледани 

са предварителният договор, договорът за строителство, който може да е инкорпориран 

в него, както и нотариалният акт за продажба. Разграничени са облигационните и вещ-

ноправните последици. Специално внимание е отделено на задълженията за довършителни 

СМР и въвеждане на сградата в ескплоатация. В доклада са посочени различията в отно-

шенията при първична продажба от строителя и от друго лице продавач – последващ 

преобретател на вещните от строителя или собственик на терена, който не е учредил 

право на строеж върху обекта на строителя. 

 

Ключови  думи: продажба, право на строеж, собственост, строителство, предвари-

телен договор, облигационни отношения 

 

Summary: The study is focused on the contractual relationship relating to the sale of 

individual units in buildings, construction of which has not been completed. Preliminary contract, 

construction contract, which may be incorporated in it, and the deed of sale, are considered. 

Distinguished are the consequences of property law and of contract law. Special attention is paid 

to the obligations of finishing works and commissioning of the building in operation. The report 

sets out the differences in the relationship at initial sale by the developer and by seller – follow 

owner of the rights, acquired from the developer or from the owner of the land who has not 

established building right for the unit in favor of the builder. 

 

Key words: purchase, building right, property, construction, preliminary contract, contractual 

relations 

 

 

Придобиването на недвижим имот в нова сграда предизвиква широк кръг от въпроси от-

носно правните възможности за това. По необходимост разглежданата материя налага ин-

тердисциплинарен правен подход: 

- облигационни отношения във връзка с бъдещо прехвърляне на вещни права; свързани 

със строителство; отговорност при неизпълнение и др.; 

- вещноправни въпроси: учредяване и прехвърляне на вещни права; подобрения; 

- гражданскоправни въпроси: правосубектност; представителна власт; действителност 

на сключваните сделки; материалноправни и процесуалноправни форми за защита на инте-

ресите на засегнатите лица. 

Продажбата на вещни права върху самостоятелни обекти на етап преди въвеждане на 

сградата в експлоатация е породено от съвпадането на интересите на двете страни: 

 - купувачът обикновено заплаща по-ниска цена и е практика да се уговаря нейната 

инепроменяемост, независимо от последвали промени в конюнктурата или в цените на 
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строителството; разширено е приложението на този вид сделки при пазарно търсене, над-

вишаващо предлагането, или при специфични изисквания на купувача, на които към мо-

мента не отговарят предлаганите недвижими имоти във функциониращи сгради; 

- продавачът строител си гарантира реализация на все още недовършената продукция и 

има възможност да финансира по този начин строителния процес; 

- продавачът преобретател на вещни права от строителя или собственик на терена, който 

не е учредил право на строеж върху конкретния обект на строителя, в много случаи желае 

да продава, за да извлече печалба или за да избегне рискове, ако има сведения, че строите-

лят няма да изпълни задълженията си по довършване на СМР и за въвеждане на сградата в 

експлоатация. 

Сградите спадат към недвижимите имоти съобразно класификацията на чл. 110 от ЗС. 

При строителството на нова сграда се поставя въпросът от кой момент една недвижима вещ 

може да бъде самостоятелен обект на правото – предмет на вещни права и обект на правни 

сделки. За да се стигне до самостоятелно правно съществуване на постройка, не е достатъч-

но тя да може да се индивидуализира чрез физическите/пространствените граници; същото 

се отнася и до самостоятелните обекти в нея. 

Не следва да се обвързва и съществуването на самостоятелен застроен обект с правната 

допустимост за неговото използване според предназначението, което става едва след полу-

чаване на разрешение за ползване или Акт № 16. Терминът "самостоятелен обект в сграда" 

има легална дефиниция в § 1. т. 1. от ЗУТ, според която под него се разбира етаж или част 

от етаж съгласно глава четвърта от Закона за собствеността. 

Важно значение за уеднаквяване на съдебната практика, свързана с упражняването на право-

то на строеж, има Тълкувателно решение № 1 от 04.05.2012 г. по тълк. дело № 1/2011 г. на 

ОСГК на ВКС. В мотивите му се изяснява, че довършването на етап "груб строеж" съгласно 

чл. 181, ал. 1 и 2 от ЗУТ е моментът, в който се придобива качеството самостоятелност на 

сградата, съответно и на обектите в нея и оттогава те стават отделни правни обекти, което 

изключва принципите на приращението по чл. 99 от ЗС. 

На следващо място следва да се направи критика на широко използвания термин "ново 

строителство", в който се влага съдържанието на незавършено строителство. Този термин 

не е правен, поради което е по-точно да се разграничават: 

1. продажбата на право на строеж, която възможност се погасява с издаване на  удосто-

верение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, като след този момент сделката би била нищожна поради 

невъзможен предмет; 

2. продажбата на право на собственост на самостоятелен обект в сграда при достигнат 

етап "груб строеж"; 

3. продажбата на право на собственост на самостоятелен обект в сграда след получаване 

на Акт № 15 или на Разрешение за ползване. 

Изследването е съсредоточено върху втората хипотеза. При нея са възможни  няколко 

варианта на договорните отношения извън случаите, когато самият собственик на терена е 

инвеститор и строител:  

1. продажба от строителя; 

2. продажба от друго лице:  

а) собственик на земята, получил обекта като насрещна престация при учредяване на су-

перфиция;  

б) трето лице – преобретател на вещни права от първите две категории лица. 

Въпреки че не е нормативно обусловен като етап в договарянето (още повече липсата на 

изричен правен режим на разглежданите отношения), предварителният договор е масово 

използван особено, в случай че все още няма правна възможност да бъде прехвърлено право 

на собственост върху недвижим имот в сградата. Сключването на предварителен договор 
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преди възникване на самостоятелния обект е допустимо, тъй като няма законова забрана да 

се обещае продажбата на бъдеща вещ (която още не съществува) или на вещ, която още не е 

в патримониума на продавача. Отчуждителят (продавач) трябва да е собственик на имота не 

към момента на сключването на предварителния договор, а към момента на прехвърляне на 

собствеността с нотариална сделка или при постановяване на съдебното решение по чл. 19, 

ал. 3 ЗЗД. 

Предварителният договор има само облигационно, но не и вещно действие и няма прав-

на възможност за неговото вписване. При колизия между правата на различни лица, склю-

чили предварителни договори с продавача, следва да се обяви за окончателен съгласно чл. 

19, ал. 3 ЗЗД онзи договор, купувачът по който пръв е вписал исковата си молба съгласно 

чл. 11, б. "б" от Правилника за вписванията и чл. 114, б. "б" от ЗС, ако са налице законните 

изисквания за това. 

Правоотношенията между страните се определят от съдържанието на сключения пред-

варителен договор, който трябва да бъде "скеле" на планираната нотариална сделка. Това не 

следва да се разбира в смисъл, че съществува някаква "подчиненост" на покупко-

продажбата с облигационния договор, който я предхожда. По-вярно е да се приеме, че до 

голяма степен, въпреки връзката между тях, двата договора имат относително самостоятел-

но съществуване. Отделно следва да се преценяват също основанията за недействителност и 

за разваляне поради неизпълнение на предварителния договор и на нотариалния акт. Допус-

тимо е също така да съществуват различия в клаузите на двата договора – правна сила има 

записаното в нотариалния акт, тъй като отразява последната воля на купувача и продавача. 

От друга страна, всички клаузи в предварителния договор, които не са предмет на нотари-

алния акт, запазват правната си сила и остава обвързващото им облигационно действие 

между страните.  

В съдържанието на предварителния договор във връзка с последвалата продажба, 

сключван при продажбата на недвижими имоти в незавършена сграда, следва да бъдат спо-

менати някои акценти. 

Относно вещните права предварителният договор създава облигационно задължение 

продавачът да продаде, а купувачът – да купи самостоятелния обект с правните последици 

на чл. 19 от ЗЗД. 

Важен въпрос е да се отчете взаимната връзка между предварителния договор в частта 

му за възникване на облигационни права и задължения за прехвърляне на правото на собст-

веност и договора за строителство, независимо дали е част от предварителния договор или е 

оформен като отделен документ. Съществува вече създадена трайноустановена съдебна 

практика на ВКС, че когато в договора страните са уговорили построяване на имот и бъде-

що прехвърляне на собствеността върху построения обект в полза на възложителя, е налице 

договор със смесен характер – за изработка и предварителен договор за продажба на нед-

вижим имот. Няма правни основания да се приеме нещо различно в хипотезите, когато се 

договаря продажбата на имот на самостоятелен обект, който вече съществува като такъв, но 

все още сградата е на някоя фаза от строителния процес след издадено удостоверение по чл. 

181, ал. 2 от ЗУТ и преди Акт № 15 или Разрешение за ползване на сградата. 

Разглежданият вид правоотношения се различават от договора за учредяване на право на 

строеж от собственика на земята срещу построяване на готови обекти, където има само едно 

правоотношение, включващо един комплексен договор, който съдържа вещноправни и об-

лигационни задължения. Правната характеристика на договора в такива случаи може да се 

определи като замяна, при което построяването на обектите и въвеждането в експлоатация 

на сградата като административна процедура са престацията, която се дължи по бартерната 

сделка от строителя.  
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Друга особеност е определянето на цената. Обичайно е да се уговаря една обща цена, 

срещу която строителят дължи изпълнение на двете си основни задължения: да прехвърли 

правото на собственост и тези, свързани с оставащите СМР в общите части на сградата, ин-

фраструктурата и вътре в самостоятелния обект.  

Много важна е константната съдебна практика, че двустранно определена от страните 

продажна цена в предварителния договор е задължителна за тях и пазарните изменения в 

цените на недвижимите имоти или инфлационните процеси не могат да бъдат основание 

нито за разваляне на договора на това основание, нито за промяна на цената. Смятам, че 

това би трябвало да се отнася и в случаите, когато цената за прехвърляните вещни права и 

за строителството е общо определена. Не споделям мотивите, че цената на недвижим имот, 

предмет на предварителен договор за продажбата му, след неговото построяване може да 

бъде определена по строителната му стойност към момента на завършване на обекта при 

промяна в цените на труда и материалите, за да се прецени дали авансово внесената сума 

към този момент представлява изпълнение на задължението за заплащане на възнагражде-

нието на строителя, на което съответства насрещното задължение на последния да прехвър-

ли собствеността му на купувача. В разглежданата хипотеза трябва да се има предвид спе-

цификата – наличието на едно сложно, комплексно правоотношение, което включва два 

договора: за продажба на вещни права и за строителство. Тази взаимна връзка на двата до-

говора, ако се приеме за допустима промяната в цените на материалите и труда като основ-

ни разходи при строителството, би създала възможност и да се прави и "преоценка" на це-

ната на правото на собственост. А къде остава преценката на обстоятелството, че от момен-

та на сключване на предварителния договор купувачът започва да финансира строителя 

чрез авансовите си вноски, като няма гаранция, че към нотариалната сделка няма да има 

спад на продажните пазарни цени на аналогични имоти? По-справедливо е двете страни по 

предварителния договор да поемат рисковете от изменение на конюнктурата, тъй като пра-

воотношението между тях не може да се приравни към обикновена изработка.  

Друг е случаят, когато страните при уговаряне механизма на определяне на цената са 

съобразили, че бъдещата вещ, предмет на договора за продажба, ще бъде създадена в един 

по-късен момент. Тогава може да се приеме, че при сключване на предварителния договор 

страните са уговорили "прогнозна" пазарна цена, като меродавна е цената при подписването 

на окончателния договор, съгласно чл. 266, ал. 2 от ЗЗД, тъй като към този момент се прех-

върля един готов строителен продукт. 

Специфика има и при финансовите въпроси, предмет на предварителните договори, когато 

купувачът ползва ипотечен кредит. Съществува вероятност въпреки поет ангажимент, банката 

да не отпусне необходимата сума за плащане на цената. Това налага включването в предвари-

телните договори на специална клауза, която да изключва прилагането на чл. 81, ал. 2 от ЗЗД 

чрез приемане за невиновно неизпълнението на купувача при неотпускане на кредит. 

Поради важното му практическо значение внимание заслужава приложението на искът 

по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД към разглежданите хипотези и някои особености в производството по 

чл. 364 от ГПК. 

Стандартната уговорка при предварителните договори е, че строителят ще прехвърли 

правото на собственост, при условие че купувачът е заплатил вече цялата продажна цена, 

независимо че не са изпълнени всички задължения, свързани с готовността на сградата за 

експлоатация и уговорените СМР в самостоятелния обект. Реално купувачът при обявяване 

на предварителния договор за окончателен ще трябва да внесе остатъка от продажната цена 

в двуседмичния срок по чл. 362, ал. 1 от ГПК. Срещу това обаче той няма да получи никак-

ва гаранция за изпълнение на договора за строителство, независимо дали той е оформен 

като самостоятелен такъв или е част от предварителния договор. Рисковете за купувача са 

още по-големи предвид вероятността междувременно срещу строителя продавач да е откри-
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то производство по несъстоятелност. Могат да се появят и някои пречки купувачът при 

уважен иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД да постигне конститутивния ефект на съдебното решение 

и да получи собствеността върху самостоятелния обект: краткият двуседмичен срок за пла-

щане на остатъка от цената, който тече от влизане на съдебното решение в сила и невинаги 

този момент е известен на ищеца; необходимостта за получаване на заверен препис от ре-

шението, което е необходимо за вписването му, да се представят доказателства от ищеца, че 

продавачът ответник не дължи не само данъци и такси за имота, но и всякакви публични 

вземания (чл. 298, ал. 3 ГПК). 

Горният анализ налага купувачът по предварителния договор да направи сериозна преценка 

дали да използва иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, или да предпочете разваляне поради неизпълнение 

по реда на чл. 87 от ЗЗД, защото реалното изпълнение на задълженията по строителството труд-

но би се реализирало при уважен иск по чл. 79, ал. 1, предложение 1 от ЗЗД. 

Заслужава внимание и хипотезата, при която обектът на продажба е построен като обез-

щетение на собственик на земята, който срещу това е учредил право на строеж на други 

обекти на строителя.  

Отношенията между собственика на земята и строителя/инвеститора се изразяват в цяла 

поредица насрещни права и задължения по време на процеса на подготовка, извършване на 

строителството и неговото приемане. От друга страна, собственикът на земята не би тряб-

вало лично да бъде отговорен за задълженията във връзка със строителството и пускането 

на сградата в експлоатация. Не бива да се забравят и интересите на крайния купувач, който 

ще заплати продажната цена. По принцип срещу тази престация той има право да получи 

готов обект, годен за обитаване. 

От правна гледна точка са възможни няколко подхода при уреждане на правоотношени-

ята между собственика на земята, строителя/инвеститора и третото лице – купувач на конк-

ретен обект от тези, определени като обезщетение. 

Най-широко разпространено в подобни случаи е използването на договора за цесия, кой-

то е уреден в чл. 99 от ЗЗД. Този договор обаче е приложим само за прехвърляния на взема-

ния. Дори ако се приеме, че правата на собственика на терена са определен вид вземания, 

макар и непарични, той би останал във всеки случай задължен по отношение на посочените 

в предварителния договор и в суперфицията правни и фактически действия. 

Правни възможности при уреждане на правоотношенията могат да се търсят и в трист-

ранното подписване на предварителния договор, в който ясно да се разграничи всяка от 

трите страни какви права и задължения има, при това без да се влиза в противоречия с пос-

тигнатите вече договорености между собственика на терена и строителя. 

Не лош вариант е сключването само между собственика на терена в качеството му на 

продавач и купувача на обекта на предварителен договор за продажба, като се предвиди 

отделно сключване на договор за строителство между купувача и строителя, като се посочи, 

че купувачът не дължи заплащане на цена на строителя извън продажната цена по договора 

с продавача. 

Не са изключени и правни комбинации от предвиденото в чл. 22 от Закона за задълже-

нията и договорите договаряне в полза на трето лице (между строителя и собственика на 

земята). То обаче е възможно само за права, а не би могло да го ангажира за необходимото 

съдействие по завършване и приемане на сградата. Още по-малко приложими биха били 

встъпването в дълг по смисъла на чл. 101 от ЗЗД (от страна на строителя), тъй като то не 

води до отпадане на отговорността на собственика продавач, същото се отнася и замества-

нето в дълг по чл. 102 от ЗЗД. До резултата на частичната субективната новация (промяна, 

заместване на едната страна по договора) може да се стигне и при комбинация от цесия и 

заместване в дълг. 
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Независимо от използваната правна конструкция, при уреждане на тристранните право-

отношения е необходимо ясно и точно да са формулирани отговори на следните въпроси, 

които неизбежно ще възникнат: 

- уведомление и съгласие на строителя за прехвърлянето на правата на собственика на 

земята, свързани със строителството, към трето лице; 

- поемане на ангажимент на купувача за необходимото съдействие във връзка със стро-

ителния процес след изповядване на нотариален акт за продажба; 

- уреждане на отговорността за изпълнение на строителството, като качество, срокове и 

гаранционна отговорност. 

По аналогичен начин могат да бъдат уредени отношенията и в случай, когато продавач 

на обект в незавършена сграда е трето лице – носител на вещно право на строеж или на пра-

во на собственост, придобити по първична сделка от строителя или от собственика на земя-

та за обекти, получени като обезщетение. 

На последно място, следва да се има предвид, че в случай на разваляне на договора меж-

ду строителя-предприемач и собственика на земята, правата на третите лица – купувачи на 

обекти ще бъдат запазени само в хипотезата на чл. 88, ал. 2 ЗЗД. 

Като извод от разглежданите правоотношения се налага необходимостта от внимателно-

то формулиране на договорните клаузи при поемането на осъзнат риск от страна на купува-

ча на обект в незавършена сграда. 
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Резюме: През близо вековния период на съществуването на международните конвенци-

онни режими в областта на договорите за международен превоз на товари по море са 

установени различни международни режими на регулиране на отношенията между стра-

ните по такъв важен за международното търговско право договор, какъвто е договорът 

за международен превоз на товари по море. Независимо от факта, че целта на всички те-

зи режими е да се постигне във възможно най-голяма степен унификация на уредбата на 

договора, своеобразният паралелизъм в действието им не е довел до реализацията на тази 

цел, каквато са очаквали създателите на международноправната уредба.  

Ето защо в настоящото изложение се посочват и анализират основните изменения в 

съществуващото конвенционно право, които новите Ротердамски правила внасят в дейс-

тващата правна уредба на правата и задълженията на страните по договора за между-

народен превоз на товари по море, установена по отделните международноправни тър-

говски режими. 

Ротердамските правила следват константната морска търговска практика. В срав-

нение със сега действащите международноправни режими те са консолидирани и ще доп-

ринесат за значително по-високо доверие при осъществяването на международните тър-

говски сделки. 

 

Ключови думи: договор; международен превоз; товари; море; международноправна 

унификация; конвенция; правила; търговия 

 

Summary: In the almost century period of international legal regulation in the field of contracts for 

the international carriage of goods/cargo by sea have been established different international legal 

regimes to regulate the legal relationship between parties of such as important contract.  

Notwithstanding the fact that the aim of all these regimes is to achieve an unification of contract’s 

legal regulation to a great extent, the peculiar parallelism in their action did not lead to the realization 

of this aim in such degree that the authors of legal regulation have been expected.  

Because of that in the present exposition there are analyzed some general changes in the existing 

convention law, made by new Rotterdam Rules. This regulation is dealing with the contract’s parties 

legal rights and obligations established in different international commerce regimes.  

The Rotterdam Rules follow the constant maritime commercial policy. In comparison with now 

existing international regimes they are consolidated and will contribute to a significant increase of 

confidence in the process of international transaction’s realization. 

 

Key words: contract; international carriage; cargo; sea; international legal unification; 

convention; rules; trade regimes 
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През близо вековния период на съществуването на международните конвенционни режими в 

областта на договорите за международен превоз на товари по море са установени различни 

международни режими на регулиране на отношенията между страните по такъв важен за меж-

дународното търговско право договор, какъвто е договорът за международен превоз на товари 

по море. Независимо от факта, че целта на всички тези режими е да се постигне във възможно 

най-голяма степен унификация на уредбата на договора, своеобразният паралелизъм в действи-

ето им не е довел до реализацията на тази цел, каквато са очаквали създателите на международ-

ноправната уредба.  

Ето защо в настоящото изложение се посочват и анализират основните изменения в същест-

вуващото конвенционно право
1
, които новите Ротердамски правила внасят в действащата прав-

на уредба на правата и задълженията на страните по договора за международен превоз на това-

ри по море, установена по отделните международноправни търговски режими. 

До приемането и подписването на новите правила, по-голямата част от световната тър-

говия, свързана със сключването и изпълнението на договорите за превоз на товари по мо-

ре, се базира върху Хага-Висби правилата от 1968 г., които представляват изменение и до-

пълнение на Хагските правила от 1924 г. Но този режим представлява само част от същест-

вуващата международноправна уредба. Една част (повече от четвърт от световната търго-

вия) продължава да се регулира от старите Хагски правила, а над 30 държави (макар и пред-

ставляващи по-незначителна част от световния търговски обмен), са възприели по-новите 

Хамбургски правила от 1978 г. Ситуацията се усложнява допълнително и от факта, че не 

всяка държава се е присъединила само към един от горепосочените правни режими.
2
 Всеки 

елемент от тези "паралелни" международни правила е част от действащото право. Това съз-

дава изключителни затруднения в правоприлагането и налага приемането на съвременна 

консолидирана международноправна уредба на договора. 

Новата конвенция беше открита за подписване и ратифициране на официална церемония 

на 23.09.2009 г. в гр. Ротердам, Холандия, в чест на който носи неговото име – Ротердамски 

правила (по-нататък в изложението наричани за краткост "правилата" и "конвенцията")
3
.  

В самата конвенция се предвижда необходимостта от ратифицирането ѝ или утвържда-

ването ѝ по друг надлежен способ според отделните национални законодателства от поне 

двадесет държави (конвенцията е подписана, но не е влязла в сила). Не е допустимо да се 

правят резерви, а ратифициралите или утвърдили правилата държави са задължени да де-

нонсират предходните конвенции относно международния превоз на товари/стоки по море. 

Конвенционните разпоредби относно подсъдността и арбитража следва да бъдат изрично 

потвърдени от държавите членки при ратифицирането на конвенцията, тъй като имат дис-

позитивен характер.  

Следва да се подчертае и фактът, че новата многостранна международна конвенция ус-

тановява период от една година от последната необходима ратификация до влизането ѝ в 

сила. Този сравнително дълъг период се обуславя от факта, че новата конвенция ще замени 

всички досегашни действащи международноправни режими и ще установи единен и едно-

                                                           
1 Sturley, Michael F. The UNCITRAL carriage of goods Convention: changing to existing law. – In: CMI 

yearbook 2007-2008 Annuaire, p. 253-264. 
2 Напр. Китай, който е важен световен търговски фактор, в националния си Морски кодекс включ-

ва елементи както от Хага-Висби правилата, така и от Хамбургските правила. Дори скандинавските 

държави, които от дълги години са привърженици на уеднаквяването на международноправната уред-

ба в тази област, също са включили съществени елементи от Хамбургските правила в техните вът-

решни законодателства, които като цяло са съобразени с Хага-Висби правилата.  
3 Имах удоволствието да присъствам от името на Сдружение "Българска асоциация по морско 

право" на научната конференция и форума по подписването на Ротердамските правила през периода 

20-23.09.2009 г. в Ротердам. 
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образен международноправен режим на превозите на товари по море. Това отличава кон-

венцията от всички останали настоящи международноправни режими, които действуват 

едновременно и при това, държавите членки на една от конвенциите не е задължително да 

ги заменят с други правила на конвенция в тази област, към която са се присъединили на 

по-късен етап.  

Новата конвенционно-правна уредба консолидира голяма част от действащите норми, 

като внася редица изменения.  

Проблемите, които визират правилата, са от ключово значение за развитието на между-

народноправната уредба на световната търговия. Договорът за международен превоз на то-

вари, в частност по море, е тясно свързан с изпълнението на договора за международна 

продажба на стоки, тъй като преобладаващата част от международните продажби са с дис-

танционен характер.
1
 Това обаче в никакъв случай не означава, че тези два договора следва 

да се разглеждат винаги общо, без да се вземе предвид например, че същността, предмета, 

съществените елементи, страните по договора и техните права правата и задължения, ре-

жимът на тяхната отговорност за неизпълнение са съвсем различни. Те се уреждат от раз-

лични и особено международноправни източници
2
. 

Най-същественото изменение на досегашните международноправни режими, предложе-

но в новите правила, е безспорно тяхното прилагане "от врата до врата" в резултат от възп-

риетата дълготрайна търговска практика. Това води до увеличаване на отговорността на 

превозвача за целия договорен период на превоза от получаването на стоките за превоз да 

доставянето им в държавата по крайното им местоназначение. Тази характеристика на про-

екта е от особено значение за мултимодалния превоз, който е често срещан в глобален ас-

пект през последните години. Включването в новия международноправен режим на догово-

рите за превоз на товари по море и на други видове превоз (най-често автомобилен и желе-

зопътен) се обозначава като "морска клауза плюс" ("maritime clause plus"). Често дори пра-

вилата в тяхната цялост се определят като "морска клауза плюс"
3
, а самите те носят в наи-

менованието си важното уточнение, че превозът се извършва изцяло или отчасти по море.  

Това съществено изменение в международноправната уредба е твърде противоречиво и 

води до сериозни спорове сред заинтересованите от приемането и прилагането на новата 

конвенция кръгове (морски превозвачи, товародатели и др.), но това е начин да се установи 

унифициран международноправен режим в тази област. За да се осигури стабилност и ед-

нообразност един единствен правен режим, следва да урежда целия договор за междунаро-

ден превоз. Това означава в частност морско-правният режим да се установи и върху не-

морската част от превоза. Към настоящия момент страните по договора могат да установят 

                                                           
1 Единственото изключение представляват международните продажби "Ex works", при които про-

давачът изпълнява задължението си за доставка на стоката в своите помещения/складове и независи-

мо от това дали купувачът сам или чрез превозвач по сключен договор за превоз вдига стоката, това 

не променя недистанционния характер на продажбата.  
2 Колкото и да е очевидно, често, особено в практиката, се правят необосновани изводи относно 

близостта на двата договора. Типичен пример в това отношение са някои тълкувания на кодифицира-

ните междунардни правила ИНКОТЕРМС (които в голямата си част са предназначени за уредба на 

дистанционните продажби), които се отнасят за правата и задълженията на страните по договора за 

международна продажба на стоки, а не за правата и задълженията на страните по договора за между-

народен превоз на товари, какъвто безспорно се сключва, но между други страни и има спомагателна 

функция по отношение ва договора за международна продажба на стоки.  

Тук обаче става въпрос за договора за международен превоз на стоки като самостоятелен вид 

международен договор.  
3 Sturley, Michael F. Op. cit., р. 257. 
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това с договорна клауза, но с новите правила се предлага това да стане унифицирано право 

в новия международноправен режим.  

Друго съществено изменение засяга свободата на договаряне. И това предложение, как-

то и посоченото по-горе, независимо от спорния си характер, е по-скоро еволюционно, от-

колкото революционно. И сега действащите Хагски, Хага-Висби и Хамбургски правила 

предвиждат подобни клаузи, предимно в областта на чартърния превоз. Всеки товародател 

и превозвач може да договаря при условията на конвенцията и всяко дерогиране на нейните 

разпоредби следва да бъде изрично. 

В новата конвенция са включени специално разпоредби относно съдебното и арбитраж-

но решаване на спорове, които предвиждат допълнителна правна защита за превозвачите в 

сравнение с Хамбургските правила. Тъй като Хагските правила и Хага-Висби правилата 

нямат изобщо подобни разпоредби, действащото право в много държави не е конвенционно, 

а се състои само от национални норми.
1
  

Увеличаването на размера на отговорността на превозвача за килограм и за пратка увре-

ден или липсващ товар също е сред новите изменения. Увеличението на размера на отговор-

ността за пратка е с около 5 % в сравнение с Хамбургските правила, а за килограм тегло – с 

около 20 %. Тези увеличения няма да имат особен ефект за по-голямата част от превозите, 

за които и съществуващите предели са достатъчно високи.  

По отношение на погасителната давност Ротердамските правила следват Хамбургските 

правила, които установяват двегодишна давност за отговорността на превозвача, докато 

Хагските и Хага-Висбите правила предвиждат едногодишна давност.  

На следващо място, така наречената клауза "Хималайя" (по името на кораба от конкре-

тен казус – бел. ред.) се отнася до директната защита на всички служители на превозвача, 

агенти и независими договарящи ("морски заинтересовани страни" – термин, дефиниран и 

използван за първи път в новите правила), които са засегнати от отговорността на превозва-

ча наред с тяхната лична отговорност. Интересно е да се подчертае, че тези лица са защите-

ни от правилата, независимо дали превозният документ съдържа или не подобна клауза.  

Новите международни правила предвиждат и увеличаване на задълженията на товарода-

теля. В тази материя при анализа на действащите международноправни режими прави впе-

чатление фокусирането предимно върху задължението на превозвача като носител на ха-

рактерната престация по договора, независимо от принципа на равнопоставеност на двете 

договарящи страни. Товародателят (изпращачът) също притежава важни договорни задъл-

жения и отговорности, но почти липсва уеднаквен международноправен режим, посветен на 

тях. Само две алинеи на чл. 4 от Хагските и Хага-Висбите правила се отнасят до задълже-

нията на товародателя. Чл. 4, ал. 3 дори не установява отговорност, а по-скоро запазва пре-

ди съществуващата отговорност за небрежност, а ал. 6 на същия член предвижда безвинов-

на (обективна) отговорност, но само по изключение. Хамбургските правила не увеличават 

тази отговорност и съдържат по-скоро оскъдна правна уредба. 

Ротердамските правила, като отчитат както двустранния характер на договора, така и се-

риозния риск товародателят да бъде поставен при по-благоприятни условия в сравнение с 

превозвача по отношение на възможностите за избягване на отговорността, въвеждат пове-

че унифицирани изисквания към товародателите. В частност тези задължения включват 

осигуряването на съдействие на превозвача при изпълнение на договора чрез обмен на ин-

формация. 

                                                           
1 За държави като Канада напр., които имат законодателство, сходно с Хамбургските правила, но-

вите правила не представляват сериозно изменение в тази му част. За държави като Великобритания 

обаче, чиято национална юриспруденция сериозно се основава на юрисдикционни и арбитражни клау-

зи, новата международноправна уредба ще представлява съществена промяна.  
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Що се отнася до електронната търговия, чиято правна уредба заема важно място в новия 

конвенционен проект, никак не е учудващо, че в сега действащите международноправни 

режими тя изобщо не е застъпена. Хагските правила датират от 1924 г., а при приемането на 

техните изменения и допълнения през 1968 г., както и при приемането на Хамбургските 

правила през 1978 г., нито е било възможно, нито е била отчетена необходимост на между-

народния търговски обмен от подобни нововъведения. Дори днес електронната търговия е 

обърната по-скоро към бъдещето, отколкото да бъде широко прилагана търговска практика. 

Една от причините електронната търговия да не се разпространява с очакваните изключи-

телно бързи темпове, е липсата на правна рамка за нейното установяване. Страните по меж-

дународните търговски договори често избягват да рискуват да извършват подобни сделки, 

в случай че нямат достатъчно яснота за правните последици от неизпълнение на договорни-

те задължения и като цяло при възникване на спорове вследствие на сключени договори по 

електронен път.  

Целта на новите правила е да установят правна рамка на електронната търговия, която 

да ѝ позволи да стане все по-често реалност. В тази връзка се предвижда: 

- ползване на електронни комуникации за целите на договора за международен превоз 

на товари изцяло или отчасти по море; 

- използване на електронни транспортни документи със съгласието на двете страни по 

договора – превозвача и товародателя.  

Превозният документ се заменя с електронния му вариант (електронен транспортен за-

пис). В правилата подробно се уреждат условията и реда за издаване и прехвърляне на елек-

тронния превозен документ. Издаването и използването му следва да се предвиди в дого-

ворните клаузи, както и проверка на съответствието с договора и спазването му. Подписът 

на електронния превозен документ се извършва от превозвача или от упълномощено от него 

лице. Необходимо е и полагането на електронен подпис, а не само спазване на електронната 

форма на превозния документ. Този документ е "prima facie" доказателство за получаването 

от превозвача на стоките за превоз, така както е установено в договорните клаузи.  

Действащите към момента международноправни режими не установяват правила относно 

т.нар. "контролираща страна" по договора, нито предлагат каквато и да било концепция за 

правото на контрол. Прилага се вътрешното право на държавите (доколкото съществуват на-

ционални норми). Новите правила запълват правна празнина в тази област и предлагат по-

модерен подход. По правило товародателят е контролираща страна (измежду двете страни по 

договора). Правилата предвиждат и възможност да се прехвърли правото на контрол (т.е. пра-

вото на "контролираща" страна) от товародателя върху превозвача. Тъй като тези разпоредби 

са най-ефективни, когато превозвачът не издава коносамент на хартиен носител, какъвто е 

точно случаят при електронния коносамент, те представляват значима част от косвеното 

улесняване на електронната търговия чрез новите международни унифицирани правила.  

Тук следва да се отбележи, че гореизложеното схващане за наличието на т.нар. "контро-

лираща страна" по договора, не се възприема до голяма степен от юристите от континен-

тално-правната система и е предмет на много спорове и дискусии.
1
 

Сред останалите изменения и допълнения на международната уредба следва да се посо-

чат намаляването на основанията за освобождаване на морския превозвач от отговорност в 

сравнение с Хагските правила, включването на терористичните актове като основание за 

                                                           
1 Такива спорове породи материята за "правото на контрол" по договора и за "контролираща стра-

на" и по време на 40-та Конференция на ММК в Атина. Срвн. Delebecque, Ph. The new Convention on 

international contract of carriage of goods wholly or partly by sea: a civil law perspective. - Іn: CMI 

Yearbook 2007-2008, p. 265.  
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освобождаване на превозвача от отговорност (при условие че е спасил или е опитал да спа-

си човешки живот по време на плаване по море) и др.  

Като цяло новите Ротердамски правила относно договорите за международен превоз на 

стоки изцяло или отчасти по море следват константната морска търговска практика. Те не 

са инициирани от националните правила, а от международната практика.  

Философията на правилата се основава на няколко важни елемента: стабилност, предс-

казуемост, уеднаквяване, следване на модерен и гъвкав правно-творчески подход.  

В сравнение със сега действащите международноправни режими, новите правила ще бъ-

дат консолидирани. Това ще създаде значително по-високо доверие сред международните 

бизнес-среди и при осъществяването на международните търговски сделки. 

Фактът, че новите правила не са влезли в сила, не омаловажава по никакъв начин дей-

ността по тяхното анализиране, тълкуване и съпоставяне с действащите международноп-

равни режими в областта на договорите за международен морски превоз. Не е пресилено да 

се каже, че независимо от скептицизма на опонентите на правилата както на докринерно 

ниво, така и от практиката, правилата трасират бъдещето на международноправната уредба.  
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РОДОВАТА ПОДСЪДНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО  
ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ 

ас. Атанас Блидов,  
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Резюме: Докладът е посветен на проблемите на родовата подсъдност в производството 

по търговските спорове. С изменението на Гражданския процесуален кодекс от 2008 г. беше 

внесен нов ограничителен критерий за разглеждането на делата по реда на производст-

вото по търговски спорове, а именно – цената на иска. Засегнати са проблеми на съдебна-

та практика, предизвикани от законодателната промяна. Обърнато е внимание, че следва да 

се прави разграничение между търговско дело, от една страна, и търговски спор – от друга, 

включително и такъв, който подлежи на разглеждане по реда на особеното исково произ-

водство. Съдържанието на понятието "търговско дело" има по-широк предметен обхват 

от това на понятието "търговски спор". Анализиран е въпросът, че част от исковете, 

подлежащи на разглеждане по реда на особеното исково производство, са неоценяеми с 

оглед приложението на правилата за родовата подсъдност. Оправена е и критика към 

законодателния подход. 
 

Ключови думи: търговски спорове, родова подсъдност, изменение, цена на иска, произ-

водство, съд, дело, компетентност 
 

Summary: The report is devoted to the problems of kind jurisdiction in proceedings on trade 

disputes. The amendment to the Code of civil procedures of 2008 was introduced a new restrictive 

criterion for dealing with cases under the proceedings on trade disputes – the amount of the price 

of the claim. Some issues of the case brought by the legislative change are reviewed. Attention has 

been paid to the difference between trade case on the one hand and trade dispute – on the other, 

including the one that is subject to examination under the special claims proceedings. The term 

"trade case" has wider subject coverage "than the term trade dispute". Studied is the qmatter that 

some of the claims which have to be examined under the special claims proceedings are unrated, 

in view of the application of the rules of tribal jurisdiction. Some criticism of the legislative 

approach has been enounced. 
 

Key words: Trade disputes, kind jurisdiction, amendment, price of the claim, proceedings, 

court case, jurisdiction 
 

Производството по търговски спорове е регламентирано в глава тридесет и втора от 

Граждански процесуален кодекс на Република България (ГПК)
1
 като особено исково произ-

водство. То е израз на идеята за ускоряване и осъвременяване на съдебното производство 

спрямо развитието на обществените отношения. Регламентацията му разкрива редица спе-

цифики спрямо общия исков процес
2
, една от които е различната родова подсъдност

3
.  

                                                           
1
 Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г. 

2
 Общият исков процес е регламентиран в част втора от ГПК и урежда най-често и широко прилаганите 

правила от областта. 
3
 "Подсъдността е от гледището на съда компетентността (властта) да разгледа така определена група дела, а 

от гледището на тия дела, подсъдността е тяхното подчинение на правосъдната власт на съда."  
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Съгласно разпоредбата на чл. 365 от ГПК окръжният съд е родово компетентен
1
 да разг-

леда като първа инстанция исковете, които подлежат на разглеждане по реда на производс-

твото по търговски спорове. Посочената разпоредба приповтаряше първоначалния текст на 

чл. 104, т. 2 ГПК
2
. Тази неточност беше елиминирана посредством приемането на Закона за 

изменение и допълнение (ЗИД) на Гражданския процесуален кодекс от 2008 г.
3
 С новата 

редакция т. 2 на чл. 104 ГПК е отменена. Законодателят обаче не се ограничи само до посо-

чената промяна, но направи и изменение по същество. То имаше много силно отражение 

върху цялата съдебна практика, тъй като внесе нов ограничителен критерий за разглеждане-

то на делата по реда на производството по търговски спорове, а именно – цената на иска
4
. 

Първоначалната редакция на разпоредбата на чл. 104, т. 4 ГПК гласеше, че на окръжен съд 

са подсъдни искове по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева. Следва да се обърне 

внимание, че идеята за подобно разделение на делата не е никак нова за българския законо-

дател. Напротив! Още с изменението
5
 на чл. 80, ал. 1, б. "б" ГПК (отм.) през 1983 г. в тогава 

действащия процесуален кодекс е регламентирано, че на окръжен съд като първа инстанция 

подлежат на разглеждане искове с цена на иска над 10 000 лева. Смисълът на подобно разг-

раничение е да се направи опит за разпределяне на делата съобразно тяхната сложност и 

значение, като се презюмира, че често пъти тези с по-висока цена на иска предполагат и по–

голяма сложност от правна и от фактическа гледна точка. Освен това размерът на исковата 

претенция сам по себе си е достатъчно значителен фактор, който с оглед на наложилата се 

съдебна практика може да бъде определен като "подходящ" показател за определянето на 

родовата подсъдност на делата. Следва също така да се има предвид и че при разглежданото 

изменение на ГПК (отм.), законовият текст не прави разлика между граждански и търговски 

дела
6
, което обстоятелство лесно се обяснява с момента на приемането му – 1983 г. и рес-

пективно с действието на предишния политически и икономически режим.  

Относително скоро след началото на прехода към демократизация чл. 80 ГПК (отм.) е 

отново изменен
7
, като разпоредбата вече гласи, че на окръжен съд като първа инстанция 

подлежат на разглеждане исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 

100 000 лева. Така по време действието на отменения процесуален кодекс се въвежда обо-

собяване на съдебните дела с оглед спецификите на гражданското и търговското право и 

респективно, на споровете, които възникват по повод на единия или другия вид правоотно-

шения. Това от своя страна позволява на съда да извършва разпределение на делата, което 

спомага за профилирането на съдебните състави чрез сформиране на граждански и търговс-

                                                                                                                                                               
Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено издание, първо по 

действащия ГПК. С., Сиела, 2012 г.,  с. 130-131. За повече подробности относно родовата подсъдност – с. 141-145.  
1
 Общото положение на исковия процес, регламентирано в чл. 103 ГПК е, че на районния съд са подсъдни 

всички дела с изключение на изрично посочените такива, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстан-

ция.  
2
 Разпоредбата попада в раздел I от глава дванадесета, озаглавен "родова подсъдност". Нейното систематично 

място е в рамките на част втора – "Общ исков процес". 
3
 Обн., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г. 

4
 Съгласно разпоредбата на чл. 68 ГПК, паричната оценка на предмета на делото е цена на иска.  

5
 Изм., ДВ, бр. 28 от 8 април 1983 г.  

6
 "Търговското право се отличава с по-голям брой императивни норми в сравнение с гражданското право. То-

ва се налага за гарантиране сигурността в търговския оборот и за защита правата на лицата, които участват в не-

го". Павлова, М. Гражданско право. Обща част, Софи-Р, 2002 г. 
7
 Изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 1992 г. Текстът чл. 80, ал. 1, б. "б" търпи още няколко редакции – изм. ДВ, бр. 

43 от 1997 г., изм. и доп., ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 1999 г., доп., 

ДВ, бр. 105 от 2002 г. 



 347

ки отделения
1
. Целта е да се повиши подготовката и опита на съдиите, което да доведе до 

подобряване и ускоряване на процеса.  

С приемането на действащия ГПК в първоначалната му редакция се направи леко отс-

тъпление от този подход, доколкото ценовият критерий при определянето на родовата ком-

петентност се запази, но само по отношение на гражданскоправните спорове. Същевремен-

но се създаде и особеното исково производство, по реда на което от окръжния съд, като 

първа инстанция се разглеждаха всички търговски спорове, без да се прави разделение съ-

образно цената на иска. Такова едно законодателно решение почива на идеята за специфи-

кация и обособяване на съдебните производства по спорове с търговскоправен характер, 

която идея принципно смятам за удачна. То обаче предизвика известни затруднения. Едно 

от които беше продиктувано най-вече от обстоятелството, че правните спорове, попадащи в 

предметния обхват на особеното исково производство по Глава тридесет и втора от ГПК са 

много разнообразни и различни по своята същност, което на практика означава, че дори и 

да се прави целенасочена специализация на съдиите, разглеждащи този тип дела, това би 

отнело изключително много време и средства. Казаното важи предимно по отношение на 

задълбочаване на опита в сферата на материалноправната регламентация, тъй като конкрет-

ните процесуални правила не предполагат значителен брой спорни хипотези. Именно пора-

ди многообразието на предметния обхват на търговските спорове имаше трудности и във 

връзка с определянето на законосъобразния ред за разглеждането им. Създаде се и разнопо-

сочна съдебна практика по отношение на едни и същи дела
2
. Рязко се увеличи броят на де-

лата, разглеждани от окръжния съд, за което съдебната ни система се оказа неподготвена от 

гледна точка на разполагаеми ресурси и капацитет. Засилващата се тенденция към преко-

мерно и несъразмерно нарастване на натовареността
3
 по отношение производството по тър-

говски спорове наложи необходимостта от нова законодателна промяна. Така се стигна до 

посоченото по-горе изменение на разпоредби на чл. 104 ГПК.  

Съгласно § 3, т. 2 от ЗИД на ГПК в чл. 104, т. 4 от ГПК след думата "граждански" се до-

бавиха думите "и търговски". За съжаление, тази редакция, макар че успя частично да раз-

товари работата на окръжните съдилища, вместо да разреши възникналите проблеми, съз-

даде значителни смислови и практически противоречия. От една страна, отново се направи 

изрично разграничение между подсъдността по гражданските и търговските дела с оглед 

цената на иска (25 000 лева), но същевременно чл. 365 ГПК, който регламентира предмет-

ния обхват на особеното исково производство, остана без изменение. Така се стигна до си-

туация, при която част от исковете по предходното изречение, въпреки изричната правна 

регламентация на специалната разпоредба на особеното исково производство, на практика 

не могат да бъдат разгледани по реда на Глава тридесет и втора. Съгласно чл. 103 ГПК на 

районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, подсъдни на ок-

ръжния съд като първа инстанция. Компетентността на окръжния съд като първа инстанция 

е уредена изрично в чл. 104 ГПК, като след изменението на т. 4 той следва да разглежда 

исковете по търговски спорове само с цена на иска над 25 000 лв. Когато цената на иска е 

                                                           
1
 Възможността за създаване на отделения в районните съдилища е регламентирана в чл. 77, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт (ЗВС), а за окръжните съдилища – в чл. 84, ал. 2 от ЗСВ. 
2 Като пример за разнопосочната практика можем да посочим Определение № 17 от 02.04.2008 г. по 

възз. гр. д. № 359 от 2008 г. на Великотърновския окръжен съд, в което се приема, че "съгласно разпо-

редбата на чл. 104, т. 2 ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете по търговски 

спорове независимо от цената на иска." 
3 Според годишните доклади за дейността на СГС тенденцията за увеличаване броя на делата про-

дължава да нараства. Пример за това е статистиката от последните три години, според която през 2010 г. 

в СГС са постъпили общо 19 448 граждански дела, през 2011 г. – 24 678, а през 2012 г. – 27 803. За същия 

период почти три пъти са се увеличили и търговските дела, като само за 2012 г. те са 9529. 
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под посочения размер, родово компетентен се явява районният съд, независимо че правният 

спор може да попада в хипотезите на чл. 365 ГПК. 

При това положение след приемането на ЗИД на ГПК от 30 май 2008 г. се налага по тъл-

кувателен път да се провежда разграничение между търговско дело, от една страна, и тър-

говски спор – от друга
1
, включително и такъв, който подлежи на разглеждане по реда на 

особеното исково производство. "Критерият за "търговско дело" е по-широк от преценката 

на понятието "търговска сделка" и "търговски спор" по смисъла на чл. 365, т. 1 – т. 5 ГПК"
2
. 

Всички търговски спорове по смисъла на посочената разпоредба "предпоставят образуване-

то на търговско дело, без да изчерпват хипотезите на същото"
3
. Следователноот нито от 

теоретична, нито от практическа гледна точка при така действащото българско законода-

телство "не може да се постави знак на равенство между изброените в чл. 365 ГПК "търгов-

ски спорове" и търговските дела изобщо"
4
, тъй като делата, подлежащи на разглеждане по 

реда на Глава тридесет и втора от ГПК не изчерпват хипотезите на всички търговските дела. 

Като "търговско" следва да се приеме всяко дело, спорът по който намира основанието си в 

ТЗ и разрешаването му предпоставя приложението на ТЗ. Изложеното означава, че "съдър-

жанието на понятието "търговско дело" има по-широк предметен обхват"
5
 от това на понятие-

то "търговски спор". Подобни са и становищата, застъпени в правната доктрина през послед-

ните години.
6
 Така на практика след посочената редакция на ГПК приложението на особеното 

исково производство по търговски спорове бива силно ограничено и се прилага по отношение 

на търговски спорове с цена на иска над 25 000 лева. "По аргумент от текста на чл. 104, т. 4 

ГПК, образуване на търговско дело е възможно и по такива спорове с цена на иска под 25 000 

лева, в който случай разглеждането на търговското дело като първа инстанция се извършва от 

съответния районен съд, а окръжният действа като въззивна инстанция"
7
. Нещо повече, предвид 

обстоятелството, че в значителна част от районните съдилища в Република България няма обо-

собени търговски отделения, някои съдебни състави стигат даже и до по-крайни изводи досежно 

образуването и воденето на търговски дела. В практиката е изразено становище, според което 

"самата сигнатура на делото (означението върху съдебното досие, че то е гражданско дело) не 

                                                           
1 Определение № 309 от 15.04.2010 г. по ч.т.д. № 163 от 2010 г., постановено от ТК, I ТО на ВКС. 
2 Определение № 425 от 30.05.2012 г. по т.д. № 297/2012 г., постановено от ТК, II ТО на ВКС. 
3 Пак там. 
4 Определение № 200 от 21.03.2012 г. по ч.т.д. № 124/2012 г., постановено от ТК, II ТО на ВКС. 
5 Определение № 544 от 12.07.2011 г. по ч.т.д. № 467 от 2011 г., постановено от ТК, I ТО на ВКС. 
6 Така Стамболиев, О. приема, че е необходимо "да се прави разлика между търговски правоотно-

шения по смисъла на Търговския закон и търговски спорове, подлежащи на разглеждане по реда на 

особеното исково производство по Глава тридесет и втора ГПК." – Сталев, Ж. Българско гражданско 

процесуално право. Девето преработено и допълнено издание, първо по действащия ГПК, с. 765. Со-

фия, Сиела, 2012 г. Чернев С. стига до заключение, че "законодателят е желаел по реда на особеното 

исково производство по търговски спорове да се разглеждат само онези търговски дела, които според 

правилата на родовата компетентност са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция, а онези 

търговски спорове, които като първа инстанция са родово подсъдни на районния съд (с цена на иска 

до 25 000 лева), да бъдат разглеждани по общия исков ред." – Иванова, Ружа, Пунев, Благовест, Чер-

нев, Силви. Коментар на новия граждански процесуален кодекс. ИК "Труд и право", с. 535, 2008 г., 

ISBN 987-954-608-156-8. На същата страница, под линия, той споделя становището си, че по принцип 

е резонно "делата с по-ниска цена да не бъдат разглеждани по реда на особеното исково производст-

во", но при по-прецизно формулиран разграничителен критерий. Присъединявам се към посоченото 

становище, като правя уточнение, че цената на иска не следва да бъде индикация за сложността на 

даден правен спор, поради което смятам, че въведено с разглежданите законодателни промени огра-

ничение, почива единствено на идеята за облекчаване работата на окръжните съдилища, но не и за 

спецификация на делата.  
7 Определение № 606 от 22.10.2012 г. по ч.т.д. № 511 от 2012 г., постановено от ТК, I ТО на ВКС. 
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означава непременно, че в действителност същото не е търговско". Тук възникват проблемите за 

отношението между обозначаването на делото, видът на разглеждания правен спор
1
 и процесу-

алният ред, по който той се разглежда. Склонен съм да приема посоченото по-горе становище с 

уточнението, че ГПК урежда особен ред за разглеждане на някои производства, само в изрично 

регламентираните от ГПК случаи. Това означава, че ако едно съдебно дело има всички белези 

на търговско такова, но същевременно то е с цена на иска е под 25 000 лева, същото ще бъде 

разгледано по правилата на общия исков процес.  

Следва обаче да се има предвид, че не на всички от изброените в чл. 365 ГПК искове 

може да бъде посочена цена. Не малка част от тях са неоценяеми2, поради което се поставя 

въпросът за определянето на приложимия спрямо тези искове процесуален ред за разглеж-

дане. Доколкото ГПК изрично урежда единствено ограничение досежно паричната оценка 

на делата, които имат такава, то съдебната практика приема, че спрямо останалите съдебни 

спорове (по неоценяемите искове) се прилагат правилата на особеното исково производст-

во. Подобно схващане смятам за оправдано с оглед систематичното и логическо тълкуване 

на разпоредбите на чл. 108 и чл. 365 ГПК. От направения анализ можем да изведем заклю-

чение, че при действащото българско процесуално законодателство множеството търговски 

спорове предполагат образуването на търговски дела, като изрично се подчертае приетото в 

теорията и практиката схващане, че "търговското дело по своя характер е "гражданско де-

ло" по смисъла на чл. 14, ал. 1"3,4. Ако бъде доразвито посоченото становище, бихме могли 

да стигнем до заключението, че понятието "гражданско дело" може да бъде разглеждано в 

тесен и широк смисъл с оглед приобщаването на търговското дело. Подобна теоретична 

постановка е от значение за правилното тълкуване и прилагане на разпоредбите на граж-

данския процес и би спомогнала за коригирането на съществуващите към момента непъл-

ноти и неточности в ГПК при една евентуална законодателна промяна. Въз основа на нея 

следва да се прецизират най-вече отликите между приложимите процесуални правила към 

гражданските дела в тесен смисъл и към търговските такива. 

Последните от своя страна се разделят на първо място според възможността за определяне 

паричната оценка на техния предмет. Всичките неоценяеми търговски искове са подсъдни на 

окръжен съд като досежно тях се прилагат правилата на глава тридесет и втора от ГПК. Искове-

те с цена над 25 000 лева също подлежат на разглеждане по този ред, а останалите са подсъдни 

на районните съдилища и се подчиняват на разпоредбите на общия исков процес. По този на-

чин, без да се създават отделни, специализирани съдилища, процесуалният кодекс регламентира 

                                                           
1 "Правният спор е противоречие в твърденията на лицата, заинтересувани от известно правоот-

ношение, относно съществуването, принадлежността или съдържанието на това правоотношение и 

предизвиканото от това противоречие несъвпадане на тяхното поведение". – Сталев, Ж. Сила на пре-

съдено нещо в гражданския процес. София, Сиела – Софт енд паблишинг, с. 116-1172007. 
2 В теорията и практиката се приема, че "неоценяеми са исковете относно неимуществени права, 

както и установителни искове относно факти" – Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. 

Девето преработено и допълнено издание, първо по действащия ГПК. София, Сиела, 2012 г., с. 201. 

Поля Голева стига до заключението, че споровете, които се проявяват на плоскостта на дружественото 

право, имат преобладаващо неимуществен характер и затова при тях исковете са неоценими. – Голева, 

П. Търговско право. Книга първа, глава втора. София, Фенея, 2009, с. 34-35 и сл.  
3 Съгласно чл. 14, ал. 1 ГПК на съдилищата са подведомствени всички граждански дела, а според 

текста на чл. 1 ГПК кодексът урежда производството по гражданските дела. 
4 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено издание, 

първо по действащия ГПК. София, Сиела, 2012, с. 557. Според текста обособяването на търговските 

от гражданските дела се прави във връзка с предвидения в чл. 280, ал. 2 ГПК различен размер на цена-

та на иска при търговските и при останалите категории граждански дела, който е от значение за до-

пустимостта на касационното обжалване на постановените по тях въззивни решения.  
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възможността за обособяването на производството по търговски спорове от общия исков про-

цес. Смятам посочения законодателен подход1 за добър с оглед ресурсите и потребностите на 

съдебната ни система, особено с оглед на приетото в доктрината и практиката въз основа на чл. 

14, ал. 1 ГПК, разбиране, че търговските дела са вид граждански такива.  

Същевременно не следва да се отминава безкритично обстоятелството, че законодателят 

трябва да бъде по-прецизен при регламентирането на посочените по-горе разграничителни 

критерии. Необходимо е да се отчита не само непрестанното нарастване на съдебните дела 

и голямата натовареност на съдебните състави, които често пъти водят до практическата 

невъзможност за спазването на процесуалните срокове от страна на съда, но и че всяко едно 

изменение на закона е възможно да предизвика противоречия в теорията и в практиката, а 

това от своя страна не спомага за ускоряване на съдебния процес, напротив. Поради това 

смятам, че е целесъобразно, de lege ferenda да се направи изменение на разпоредбите, които 

регламентират правилата за определянето на родовата подсъдност на делата, разглеждани 

по реда на особеното исково производство по търговски спорове, като същите разпоредби 

бъдат внимателно прецизирани.  
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1
 Следва да се има предвид, че в различните държави подходът не е еднакъв и безкритичен. Така 

например във френския граждански процес е регламентирано, че част от делата се разглеждат от на-

рочно организирани търговски съдилища. Art. L211-3, Code de l’organisation judiciare, créé par 

Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 – art. 1 (V) JORF 9 juin 2006. Това, обаче също крие недостатъци. 

Някои от проблемите свърани с подобно законодателно решение са разгледани от Heron, Jacques, Le 

Bars, Thierry. Droit judiciaire privé (3° Ed.), France, 2006; Loïc, Cadiet. Droit judiciaire privé, La semaine 

juridique, Paris, France, 2012 – http://www.mareetmartin.com/uploads/files/pdf/le-club-des-juristes-19-11-

2012-la-semaine-juridique-edition-generale.pdf 
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ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА  
НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАБОТА В ЧУЖБИНА 

ас. Живко Бойчев,  
Център по юридически науки на БСУ 

Резюме: Докладът разглежда въпроси свързани с приложимото законодателство в 

областта на социалната сигурност и по-конкретно въпроси, свързани с прилагането на 

действащите в момента Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета). Засегнат е и въпроса с командироване на работници и служи-

тели в страни – членки на ЕС, и реда за издаване на удостоверение за приложимо зако-

нодателство.  

 

Ключови думи: Социална сигурност, регламент, приложимо законодателство 

 

Summary: The paper reviews some issues related to the applicable legislation in the sphere of 

social security system and the application of Regulation (ЕО) № 883/2004 of the European 

Parliament and the European Council and its application (Regulation (ЕО) № 987/2009 European 

Parliament na the European Council). The question about the business trips of employees to EU 

member countries and the related issue of certificates pursuant to the applicable law is also 

discussed Гжгж 

 

Key words: Social security, Regulation, applicable legislation 

 

От 01 януари 2007 г. България е член на Европейския съюз по силата на Договора за 

присъединяване. От тази дата Правото на ЕС започна да се прилага и на територията на 

България пряко предвид обстоятелството, че България е страна – членка на ЕС. Неразделна 

и съществена част от правота на ЕС са и съответните регламенти, в това число и регламен-

тите в областта на социалната сигурност. Регламентите са източник на вторичното право на 

ЕС и като такива се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното 

законодателство на държавите членки. В чл. 15, ал. 2 от ЗНА
1
 е изрично посочено, че регла-

ментите имат предимство пред противоречащите им нормативни актове.  

Към датата на присъединяване на България към ЕС действаха няколко регламента, 

уреждащи въпроси на системите за социална сигурност на държавите – членки на ЕС, като 

Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета и регламента за неговото прилагане (Регламент на 

Съвета (ЕИО) № 574/72). От 01.05.2010 г. са в сила и се прилагат нови регламенти за коор-

динация на системите за социална сигурност на държавите – членки на Европейския съюз, а 

именно Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за 

неговото прилагане Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). 

През 2012 г., беше приет и Регламент 465/2012, с който се внасят промени в двата основни 

действащи Регламента – Регламент 883/204 и Регламент 987/2009.  

Целта и предназначението, както на сега действащите Регламент № 883/2004 и Регла-

мент № 987/2009, така и на предходните регламенти са идентични, а именно да се синхро-

                                                           
1
 Вж. чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 
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низират системите за социална сигурност на държавите членки. Постигането на синхрони-

зация ще позволи в значителна степен да се предотвратят възможните противоречия, които 

биха възникнали и възникват при прилагането на специфичните национални законодателст-

ва на държавите членки в трансгранична ситуация. Възприема се, че съответните държави – 

членки на ЕС, доброволно са ограничили своя суверенитет в определени сфери, като са 

прехвърлили част от него на Европейския съюз.
1 

Следва да се отбележи и че в сравнение с Регламент № 1408/71 персоналният обхват на 

Регламент № 883/2004 е разширен и спрямо икономически неактивни лица (лица, които не 

са заети/самостоятелно заети). Регламент № 883/2004 се прилага към граждани на държава 

членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава членка, които са или 

са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки, както и към 

членовете на техните семейства и към преживелите ги лица (основание чл. 2(1) от Регла-

мент № 883/2004).  

Стремейки се да бъде създадена възможност за свободно движение на лица в страните – 

членки на ЕС, и възможността да полагат труд, в държава членка, различна от държавата, 

чиито граждани са, са въведени правила за координиране на системите за социално осигу-

ряване. В този смисъл спокойно може да се каже, че основното предназначението на Регла-

мент № 883/2004 и Регламент № 987/2009 е да се гарантира и стимулира свободното движе-

ние на гражданите на държавите членки, така както е предвидено с първичните източници 

на правото на ЕС. С приемането на Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009 се пос-

тига опростяване на правилата за координация на системите за социална сигурност, от една 

страна, а от друга, се утвърждава принципът за само едно приложимо законодателство. За-

сили се ролята на административното сътрудничество и поетапно преминаване към елект-

ронен обмен на данни между институциите с оглед гарантиране правата на гражданите на 

ЕС, за които се прилагат регламентите.  

Основните последици от прилагане на цитираните регламенти са свързани с определяне 

на държавата членка, в която се дължат задължителните осигурителни плащания и данъци, 

съответно определяне на държавата, която изплаща всички обезщетения и услуги според 

регламента.  

За да бъде определено приложимото законодателство, следва да бъде подадено заявле-

ние (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимо законодателство), до съответ-

ната компетентна институция в държава – членка на ЕС. За България това е Националната 

агенция по приходите (НАП). Удостоверението за приложимо законодателство А1 се издава 

по искане на заинтересованото лице, отправено до компетентната Териториална дирекция 

на Националната агенция по приходите (чл. 89, ал. 1 от ДОПК).
2
 

Според разпоредбите на Регламент 883/2004 работодателите вече са задължени по възмож-

ност предварително да уведомяват НАП, че конкретно лице (работник/служител), за съответен 

период ще осъществява дейност на територията на друга държава – членка на ЕС, Европейското 

икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Задължение за подаване на заявление същест-

вува и за самостоятелно заетите лица, в случай че ще извършва дейност на територията на друга 

държава – членка на ЕС за определен период. Задължение за уведомяване съществува и за лица, 

които упражняват дейност в две или повече държави членки. Когато не е възможно уведомява-

нето да стане предварително, се допуска това да стане и по-късно.  

 

 

 

                                                           
1 Вж. Попова, Ж. Основи на правота на ЕС. Второ основно преработено издание. С., 2008. 
2 Вж. чл. 89, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. 
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Исканията за издаване на удостоверение за приложимо законодателство се отправят 

посредством попълване и подаване на одобрените за целта от НАП образци в зависимост от 

вида на исканото удостоверение. Към съответния образец на искането се прилагат доказа-

телства за наличието на условията, определящи като приложимо българското осигурително 

законодателство (чл. 89, ал. 3 от ДОПК). Удостоверението се издава в срок до 30 (тридесет) 

дни, считано от подаване на искането (чл. 90, ал. 2 от ДОПК). В случай че бъде издадено 

исканото удостоверение, то същото удостоверява, че съответното лице остава подчинено на 

българското законодателство до определена, конкретна дата. При наличие на отказ, то той 

може да бъде обжалван пред съответния териториален директор в 14-дневен срок, решение-

то на териториалния директор подлежи на обжалване пред съответния административен съд 

в 7-дневен срок от съобщаване на решението му на страната.  

Макар България да е част от ЕС, то към днешна дата пазарът на труда не е отворен за 

българските граждани в редица държави членки. Поради тази причина, за да могат да рабо-

тят в държавите от Европейската общност, българските граждани, в това число и когато 

биват командировани, трябва да притежават разрешително за работа за съответната държа-

ва с ограничителен режим, а именно: Италия, Холандия, Франция, Великобритания, Ирлан-

дия, Малта, Люксембург, Австрия, Белгия и Германия.  

В България тече оживена дискусия относно прилагането на регламентите за социална 

сигурност, свързана предимно с определяне на приложимото законодателство. В голяма 

част от случаите въпроси възникват, когато се налага български работодател да изпрати 

(да командирова), за определен период от време свои работник (служител) на работа в 

държава – членка на ЕС.  

Основното правило, ако може така да бъде наречено, по отношение на приложимото за-

конодателство е, че "спрямо лице, което осъществява дейност като наето или самостоятелно 

заето в една държава членка, се прилага законодателството на тази държава". Казано с дру-

ги думи, това означава, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, 

на чиято територия полагат труда си ("lex loci laboris"). От това правило обаче има множес-

тво изключения, които позволяват дадено лице да остане подчинено на законодателството 

на държавата, в която живее. Изключенията са предвидени с цел да се намалят или нацяло 

да се избегнат неблагоприятните последици, които биха настъпили за работниците, работо-

дателите и институциите за социална сигурност при прилагане на основното правило са 

предвидени изключения. Всяко едно изключение обаче е съпроводено с редица допълни-

телни условия.  

Така например едно от предвидените изключения е въведено с разпоредбата на чл. 12, 

§ 1 от Регламент № 883/2004, засягаща именно командироването на работници (служители) 

в страна – членка на ЕС.  

Съгласно цитираната разпоредба лице, което осъществява дейност като заето лице в 

държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и 

което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там 

дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството 

на първата държава членка, при условие че предвиденото времетраене на тази работа не 

превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице. Ясно е 

посочено, че предпоставките са две, както и че са кумулативни. Въпреки това на практика 

често се получава така, че когато даден работодател подаде искане за издаване на удостове-

рение за приложимо законодателство за работник, който ще бъде командирован, от съот-

ветното ТП на НАП изискват да бъдат представени допълнителни документи или да бъдат 

изпълнени допълнителни условия. Най-често се изисква от работодателя да докаже, че оби-

чайно осъществява дейността си на територията на изпращащата държава – членка на ЕС. 

Това искане от страна на компетентната институция е продиктувано то разпоредбата на чл. 
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14/2/ от Регламент № 987/2009. Според цитираната разпоредба за целите на прилагането на 

чл. 12/1/ от основния регламент изразът "което обичайно осъществява дейността си в нея" 

се отнася до работодател, който обичайно извършва значителни по обхват дейности на те-

риторията на държавата членка, в която е установен, като се вземат предвид всички крите-

рии, характерни за дейностите, извършвани от въпросното предприятие.  

Безспорно е, че извършването на част от дейността на територията на изпращащата дър-

жава членка невинаги означава, че предприятието обичайно осъществява дейността си на 

територията на тази държава. За да се установи, дали даден работодател обичайно осъщес-

твява дейността си на територията на България, се разглеждат всички относими критерии, 

характеризиращи осъществяваната дейност.  

Проблем може да възникне при извършване на самата преценка, тъй като в приложими-

те регламенти няма нормативно посочени критерии и в този смисъл длъжностното лице има 

свобода на преценка, съобразно всеки конкретен случай и неговата специфика, както е по-

сочено в чл. 14(2) от Регламент 987/2009. Именно тук според мен възникват редица пробле-

ми при определяне на приложимото законодателство поради обстоятелството, че се налага 

да бъде извършена една субективна преценка от съответния служител в компетентната ТД 

на НАП (компетентната институция за България). В различните разяснения становища и 

мнения, издавани от органите на НАП, се посочват някои примерни критерии, вероятно 

продиктувани от Решение №181/02 на Административната комисия
1
, издадено във връзка с 

прилагането на заменения вече Регламент 1408/71, като например:  

− къде се намира седалището и администрацията на работодателя;  

− броя на наетите от работодателя лица (с изключение на административния персо-

нал), които полагат труда си на територията на България; 

− къде са сключени договорите с командированите работници и приложимото спрямо 

тях трудово право; 

− къде са сключени договорите с клиентите на предприятието и приложимото спрямо 

тях законодателство;  

− реализирания от дружеството оборот на територията на Република България спрямо 

общия реализиран оборот за предходните 12 месеца;  

− броя на договорите, изпълнени в изпращащата държава; 

− периода през който работодателя е осъществявал дейност в изпращащата държава. 

В цитираното решение на Административната комисия няма изчерпателно изброяване 

на критерии, а само примерно такова. Съответно в различните становища, пояснения и ука-

зания на НАП, също се посочва, че критериите са примерни и на са изчерпателно изброени. 

Това позволява на компетентната институция да избере само един или няколко критерия, по 

които да извърши преценка, както и да посочи и други, произволно избрани критерии, за 

които да изиска представяне на доказателства, че са налице. Така например може да бъде 

изискано от работодателя да представи доказателства за наличието на условия първо и тре-

то, т.е. за това къде са намира седалището на фирмата и за това къде са сключени договори-

те с работниците и приложимото за тях трудово законодателство. В този случай е изключи-

телно лесно за даден работодател, имащ за цел единствено да наеме и изпраща персонал на 

работа в страни – членки на ЕС, да представи необходимите доказателства и да получи 

удостоверение за приложимо такова. Същевременно може да се окаже невъзможно да се 

получи удостоверение за приложимо законодателство, ако се изиска и справка за реализа-

ция на оборот в изпращащата страна или за броя на договорите, изпълнени в изпращащата 

държава и т.н. Вероятно примерното изброяване е с оглед по-голяма гъвкавост и предоста-

                                                           
1 Вж. Инджова А., Иванов Б. Координиране на схемите за социално осигуряване в Европейския 

съюз, експертен коментар. С., Аспро, 2007. 
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вяне на свобода на преценка на всеки един компетентен орган, в съответната държава – 

членка при разглеждане на исканията за издаване на удостоверения за приложимо законо-

дателство, за да се съобразят, ако има такива съответни специфични изисквания.  

Както посочих по-горе, основният проблем тук е субективният елемент при определяне 

на приложимите критерии и оценката им. При извършване на преценката от страна на ад-

министративния орган следва да се разграничат един от друг работодателите, които коман-

дироват работници (служители) по производствена причина например, от работодатели, 

които наемат изначално персонал с основна цел да бъде командирован на работа в чужбина. 

Решение № 181/02 на АК има за цел да бъде направено именно това разграничение. Следва 

да се вземе предвид и обстоятелството, че цитираното решение е издадено още по време на 

действието и във връзка с прилагането на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, заменен 

понастоящем от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, като 

основната цел на цитираното решение е изброените примерни критерии да е прилагат в 

случаите, когато се касае за наемане на лица с цел командироване. Целта на посочените 

примерни критерии е да се избегне и предотврати в максимална степен наличието на фирми 

работодатели, които имат основна цел да наемат персонал в страни с ниски доходи и разхо-

ди за социални плащания, да осигуряват този персонал в страната по наемане, пестейки по 

този начин средства и да ги изпращат на работа в страни с по-висока цена на труда и съот-

ветно по-високи социални разходи за осигуряване. Именно спрямо такива работодатели, 

следва да бъде провеждано пълно изследване, съгласно решението на съда на ЕО.  

Безспорно е, че не би могло да се говори за командироване, по смисъла на действащия 

Регламент, когато работодателят в съответната страна – членка на ЕС, не извършва никаква 

друга дейност на територията на държавата, в която е седалището и адреса на управление, 

освен чисто управленска и административна. В този случай, спазвайки разпоредбите на рег-

ламента за приложимо законодателство, ще следва да се определи законодателството на 

държавата, в която е изпратен съответният работник (служител), за да полага труд.  

Добре е да се помисли за премахване или поне ограничаване в максимална степен на су-

бективния елемент при разглеждане на подадените искания за издаване на удостоверение за 

приложимо законодателство. Добре е също така да се помисли и за облекчаване на проце-

дурите по издаване на удостоверение за приложимо законодателство, когато се касае за 

краткосрочно командироване от порядъка на няколко дни седмици или месец например, 

което ще улесни работодателите. Само като вметка може да се отбележи, че такива облек-

чени процедури съществуват в отделни страни – членки на ЕС.  

В заключение ще отбележа, че хармонизирането на законодателството на ЕС в областта 

на социалното осигуряване и социалната сигурност е продължителен процес, който се раз-

вива непрекъснато. Хармонизирането на отделните национални законодателства е трудое-

мък процес с оглед специфичните особености на всяко едно отделно национално законода-

телство. Ето защо предприетите стъпки по координация на отделните осигурителни систе-

ми посредством въвеждането и усъвършенстването на европейските регламенти в тази об-

ласт е в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване.  

 



356 

Литература 

Инджова А., Б. Иванов. Координиране на схемите за социално осигуряване в Европейс-

кия съюз, експертен коментар. С., Аспро, 2007.  

Койчева, Р. Социално осигуряване на майчинството. С., Авалон Пъблишинг. 2012.  

Мръчков, В. Българското трудово и осигурително право в прехода от ХХ към ХХІ век. –

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право – том V. 

Мръчков, В. Осигурително право, Пето преработено и допълнено издание. С., Сиби, 

2010. 

Недкова, А. Здравноосигурителната закрила съгласно правилата за координация на сис-

темите за социална сигурност на Европейския съюз. - Актуални проблеми на трудовото и 

осигурителното право – том V.  

Попова, Ж. Основи на правота на ЕС. Второ основно преработено издание. С., 2008.  

Попова, Ц. Натрупване на осигурителен стаж според координационните правила на Евро-

пейския съюз, сборник Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право – том V.  

Матисен, П. С. Р. Ф. Европейско право. Осмо преработено и допълнено издание. С., Си-

ела, 2007. 

 

 



 357

НОВАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕС  
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРАВО:  
QUO VADIS, DOMINE? 

Елина Кърпачева,  
LL.M., Tilburg University, Netherlands,  
e-mail: elina_karpacheva@hotmail.com 

Резюме: Договорът от Лисабон въвежда една важна промяна в общата стопанска 

политика на Съюза, а именно увеличават се компетенциите на ЕС в областта на преките 

чуждестранни инвестиции. Независимо от факта, че никъде в Договорите за ЕС 

чуждестранните инвестиции не са дефинирани, Европейската комисия приема, че всички 

въпроси, които обикновено са регламентирани в двустранни инвестиционни договори 

(BITs), попадат в обхвата на тази нова изключителна компетентност на ЕС. Нещо 

повече, според последните решения на Съда на EС се отменят дори предшестващи 

Лисабонския договор международни задължения на държавите членки. Ясно е, че възниква 

нов правов ред, конкуриращ се с усложнената нормативна рамка на международното 

инвестиционно право, но без претенции за надмощие. Проблемът е как ЕС ще използва 

новата си изключителна компетентност при сключването на договори за насърчаване на 

инвестициите от името на държавите членки и дали Съдът на ЕС ще влезе в диалог с 

други международни съдилища и трибунали, които ще имат отношение към тълкуването 

и прилагането на acquis communautaire? Накратко, следващите години ще бъдат от 

решаващо значение за създаване на новата регулаторна динамика при чуждестранните 

инвестиции. 

 

Ключови думи: преки чуждестранни инвестиции, двустранни инвестиционни договори, 

международно право, право на ЕС, изключителна компетентност, юрисдикция на Съда на ЕС 

 

Summary: The Treaty of Lisboan introduced one important change in the CCP of the Union: 

extended its competences to the field of Foreign Direct Investments (FDI). Despite the fact that 

FDI is nowhere defined in the EU Treaties, the European Commission assumed that all the issues 

typically regulated in BITs fall under this new exclusive competence of the EU. What is more, 

according to the recent decisions of the CJEU Community law supersedes even prior international 

obligations of the Member States. It is clear that new normative order is arising, vying with the 

already complicated framework of international investment law, but without claiming supremacy. 

The problem is how the EU will use its new exclusive competence when concluding IIAs in the 

name of the Member States and will CJEU enter in dialogue with the investment tribunals that 

may have implications on the interpretation and application of acquis communautaire? In sum, the 

up-coming years will be crucial for establishing new regulatory dynamics of FDI.  

 

Key words: Foreign Direct Investments, Bilateral Investment Treaties; International law; 

European law; exclusive competence, jurisdiction of the EJEU 
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С влизането си в сила изглежда, че договорът от Лисабон реши дълго разисквания 

проблем за външна компетентност на Съюза в областта на общата търговска политика 

(ОТП), най-сетне закрепяйки в първичното общностно законодателство изключителната 

компетентност на Съюза в тази ключова сфера, възприемана като външното проявление на 

вътрешния пазар. Или както твърди проф. Eeckhout, ако вътрешният пазар е постройката, то 

общата стопанска политика е нейната фасада"
1
. Договорът направи и още една важна 

крачка – постави преките чуждестранни инвестиции във вече установената и разширена с 

договорите от Амстердам и Ница рамка на общата търговска политика. Член 207, пар. 1 от 

ДФЕС е крайъгълната разпоредба, отнасяща се до изключителната компетентност на Съюза 

в сферата на ОТП, която добавя инвестициите в първичното законодателство на ЕС
2
.  

Увлечени от желанието за разширение на външните правомощия на Съюза в сферата на 

ОТП, продиктувано от възраждащия се регионализъм след провала на търговските прегово-

ри в рамките на СТО – кръгът Доха
3
, страните членки неочаквано се натъкнаха на друг 

проблем – прекаленото ограничаването на държавния суверенитет в областта на защитата и 

насърчаването на инвестициите.  

Нека да видим какво е положението на нещата преди договора от Лисабон. До влизането му 

в сила въпросът за взаимодействието между Общностното право и правото на международните 

инвестиции оставаше някак встрани. Първо трябва да се подчертае, че на ниво международно 

право регулирането на преките инвестиции включва различни аспекти, а именно (1) норми 

относно допускането на чуждестранни инвестиции, (2) тяхното насърчаване, (3) третиране,  

(4) право на собственост и защита срещу всякакви форми на експроприация. Компетентността 

на Общността се свеждаше единствено до първия аспект: премахване на пречките пред 

свободния достъп на чуждестранни инвестиции (либерализация на вътрешния пaзaр) и беше 

базирана на член 56 от ДЕО (сегашен 63 от ДФЕС), който забранява на държавите членки да 

налагат всякакви рестрикции върху свободното движение на капитали и плащания както между 

държавите членки, така и с трети държави. Основен принцип на функциониране на вътрешния 

пазар, заложен в договорите, е на недискриминацията
4
, разпростриращ се и спрямо чуждите 

инвеститори, които имат правото да се ползват еднакво от свободното движение на капитали 

както гражданите на Съюза, не само в границите на вътрешния пазар, но и спрямо територията 

на трети държави. По своя ефект този принцип се припокрива със стандартите на международна 

закрила на инвестициите – напр. с принципа на националния режим
5
. Едновремено с това, тъй 

като вътрешният пазар и ОТП са двете страни на една монета, що се отнася до условията за 

първоначално установяване на чуждестранни инвеститори във всички икономически сектори, 

Съдът на ЕО в своята юриспруденция целенасочено развиваше идеята за имплицитното 

придобиване на външна компетентност с факта на упражняването на вътрешната ком-

                                                           
1 See: Eeckhout, Piet. The European Internal Market and International Trade: A Legal Analysis. Oxford: 

Clarendon Press, 1994, p. 344. 
2 Чл. 207 ДФЕС гласи: "Общата търговска политика се основава на единни принципи по-специално 

по отношение на ... сключването на ... търговски споразумения в областта на търговията със стоки и 

услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост, преките чуждестранни инвестиции, 

уеднаквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, както и мерките за търговска 

защита, включително онези, които следва да се предприемат в случай на дъмпинг или субсидии..." 
3 Вместо да създаде многостранни обвързващи правила в сферата на инвестициите, провалът на 

Конференцията на СТО в Канкун през 2004 г. доведе до появата на разнородно множество от двуст-

ранни и регионални договори и изострена конкуренция между световните лидери; See Woolcock, Sthefen, 

European Union Policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper No. 03/2007. 
4 Barnard, Catherine. The Substantive Law of the EU: The four freedoms. OUP: 3rd ed., 2010, p. 559 et seq. 
5 See: Lavranos, Nikos, "Member States' Bits: Lost in Transition?" (September 29, 2011), p. 2. Available 

at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1935625 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1935625  
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петентност
1
. За да се обоснове придобиването на имплицитни правомощия от Общността, 

икономическата дейност в определена сфера трябваше да е регулирана в "достатъчна степен" 

(т.нар. "тест, базиран на ефективността" (effect-based test)
2
. Впоследствие в своето Становище 

1/94
3
 Съдът на Европейските общности прие по-ограничителен подход като установи 

изискването Общността напълно да е хармонизирала законодателството в съответната област, 

преди да придобие изключителна външна компетентност и ограничи компетентността на 

Общността да сключва международни инвестиционни договори само в сферата на услугите и то 

що се отнася до установяване на "търговско присъствие" по смисъла на Общите споразумения 

по търговията с услуги (GATS). Всички останали аспекти на преките чуждестранни инвестиции 

оставаха прерогатив на всяка отделна държава и тя поемаше задължения според правилата на 

международното публично право. 

В заключение, при липсата на изрично разпределение на компетенциите съществуваха 

паралелно два правни режима, които не си противоречаха, като все пак това взаимодействие 

беше асиметрично, тъй като общностното право стои над съответните разпоредби на МПП в 

йерархията на източниците на правото
4
 (принцип на върховенството на правото на ЕС).  

Приемането на Лисабонския договор и трансфера на компетенции от държавите членки 

към Съюза доведе до рязко навлизане на правото на ЕС в сферата на Международното 

Публично право. Ако и доколкото ЕС придобива изключителна компетентност по 

инвестиционните въпроси, тази промяна в правомощията води до съответната загуба на 

такива от страна на държавите членки. В резултат на това съществуващите двустранни 

инвестиционни договори стават "противоконституционни" съгласно законодателството на 

ЕС. Разбира се, това не означава автоматично отпадане на тяхната валидност съгласно 

международното право, но от гледна точка на acquis communautaire изключителната 

компетентност предвижда, че само ЕС като страна може законно да влиза в преговори и да 

сключва договори с трети държави в областта на ОТП и следователно всички клаузи, които 

"са несъвместими с договорите" (чл. 351, пар. 2 от ДФЕС (чл. 307, пар. 2 ДЕО) ще трябва да 

бъдат предоговорени или ако това е невъзможно, денонсирани. Въпросът е доколко новите 

инвестиционни споразумения, които ще сключи Съюзът в упражняване на външните си 

правомощия ще съвпаднат rationae materiae с вече сключените двустранни инвестиционни 

договори на държавите членки. Как разпоредбите, които се припокриват с тези на 

Европейските инвестиционни споразумения ще бъдат заменени съгласно принципите lex 

posterior and lex specialis. Парадоксално е, че според международното право двустранните 

договори ще продължат да действат и отговорността на отделната държава за договорно 

неизпълнение ще възниква всеки път, когато, за да се съобрази със задълженията си по 

                                                           
1 Или казано с думите на Съда по решението AETR: "... когато Общността приема, независимо под 

каква форма, общи мерки за прилагане на общностната политика...държавите членки нямат право 

нито индивидуално, нито колективно, да сключват споразумения с трети страни, които могат да за-

сегнат значението или същността на тези мерки..". Joined Cases 3/76, 4/76 and 6/76, Kramer, paras. 30-

33. Opinion 1/76, [1977] ECR 741, paras. 3-4 дори разшири принципа на имплицитната компетентност 

да обхваща и области, в които Общността има изрични нормативни правомощия, дадени от Договори-

те, но още не ги е упражнила, при условие че сключването на съответното споразумение е необходимо 

за постигането на целите, за които тези правомощия са дадени. 
2 ECJ: Opinion 2/91 ILO Convention 170 [1993] ECR I-1061, para. 25.  
3 ECJ: Opinion 1/94 WTO Agreement [1994] ECR I-5267. 
4 За асиметричната връзка на международното и правото на ЕС и за йерархията на източниците, 

вж. Lavranos, Nikos, "Revisiting Article 307 EC: The Untouchable Core of Fundamental  

European Constitutional Law Values and Principles", (July 31, 2009). SHAPING THE RULE OF LAW 

THROUGH DIALOGUE, Carrozza, ed., Europa Law Publishing, 2009. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1441915.  
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единия договор, действията ѝ са в несъответствие с другия.
1
 За да разрешат възикналото 

противоречие, Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) № 1219/2012 от 

12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните 

инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави
2
. В него е 

предвидено "двустранните инвестиционни споразумения, за които е направено уведо-

мление" до Eвропейската Комисия "да останат в сила ... в съответствие с ДФЕС ... до 

влизането в сила на двустранно инвестиционно споразумение между Съюза и същата трета 

държава"
3
. Комисията има право и на "оценка" (assessment) дали двустранните инвести-

ционни договори на държавите членки могат да представляват "сериозна пречка" за 

преговорите или сключването от Съюза на инвестиционни споразумения с трети държави
4
. 

Също така Комисията дава ауторизация на държавите членки за изменение или сключване 

на двустранни инвестиционни споразумения, ако не са налице противоречията, изброени в 

чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1219/2012.  

Интересно е да се дефинира какъв ще е бъдещият обхват на ОТП в областта на преките 

чуждестранни инвестиции. Изглежда, че практиката за сключване на смесени инвести-

ционни споразумения ще продължи
5
. Ограниченото тълуване на новите правомощия на 

Съюза се припокрива с досегашния режим на инвестициите по договорите от Амстердам и 

Ница и юриспруденцията на СЕС, а именно либерализация на инвестициите, вътрешна и 

външна регулация на достъпа до пазара, осигуряване на предварително установяване и 

утвърждаване на принципа на националния режим
6
. Закрилата на инвестициите, въпросът 

за стандартите за експроприация и защита на собствеността, от друга страна, ще останат 

изцяло в правомощията на държавите членки. Позицията на Комисията е напълно 

противоположна, а именно: новите правомощия на Съюза обхващат всички аспекти на 

международните инвистиции
7
. Нещо повече, Европейската комисия отхвърля стриктното 

тълкуване на текста на чл. 207 ДФЕС, като изтъква, че на ЕС са предоставени мълчаливи 

правомощия относно портфейлните инвестиции
8
, произтичащи от чл. 63 ДФЕС – забрана на 

                                                           
1 See: Mola, Lorenza, "Which Role for the EU in the Development of International Investment Law?" 

(July 2, 2008). Society of International Economic Law (SIEL) Inaugural Conference 2008, p. 17. Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=1154583 
2 Regulation No. 1219/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December 2012 

establishing transitional arrangements for bilateral investment treaties between Member States and third 

countries, OJ L 351/40 (December 20, 2012).  
3 Вж. чл. 3. Разрешение за оставяне в сила, Регламент (ЕС) № 1219/2012. 
4 See: Article 5, Regulation (EU) No 1219/2012: "The Commission may assess the bilateral investment 

agreements notified pursuant to Article 2, by evaluating whether one or more of their provisions constitute a 

serious obstacle to the negotiation or conclusion by the Union of bilateral investment agreements with third 

countries, with a view to the progressive replacement of the bilateral investment agreements notified pursuant 

to Article 2". 

 5 Wessel, Ramses. The EU as a Party to International Agreements: Shared Competences, Mixed 

Responsibilities. – In: A. Dashwood and M. Maresceau (eds.), Law and Practice of EU External Relations: 

Salient Features of a Changing Landscape 152 (2008).  

 6 Това ограничено тълкуване може да намери подкрепа в текста на измененията на Договора от 

Лисабон и по-специално член 206 от ДФЕС, който говори за "постепенното премахване на ограниче-

нията пред международния обмен и преките чуждестранни инвестиции", което предполага, че ОТП 

важи предимно за аспектите на достъпа до вътрешния пазар (market access). 
7 Bungenberg, Marc, Going Global? The EU Common Commercial Policy After Lisbon. – In: C. Herrmann and 

J. P. Terhechte (eds), European Yearbook of International Economic Law 2010, (2010) 123, p. 143. 
8 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards a 

comprehensive European international investment policy, 7 July 2010, COM(2010) 343 final 4. 
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всякакви ограничения на свободното движение на капитали във връзка с член 3 (2) от ДФЕС, 

предоставящ изключителна компетентност на Съюза всеки път, когато разпоредбите, които 

са предмет на международни споразумения "могат да засегнат общите правила или да 

променят техния обхват". Наред с въпроса за съдържанието на понятието инвестиция 

възниква и проблемът дали бъдещите инвестиционни споразумения на ЕС (с участието или 

не на държавите членки) ще обхващат всички видове инвестиции, тъй като обикновено в 

международното право се прави разграничение между "легитимни" инвестиции, които 

трябва да бъдат насърчавани и "спекулативни", които са нежелани
1
. Разбира се, 

спекулативните инвестиции не трябва да бъдат отъждествявани нито с портфейлните, нито 

с т.нар. "обикновени търговски транзакции", които се отличават със своята краткотрайност 

и никога не са били обект на закрила от страна международните инвестиционните 

споразумения
2
.  

Освен въпросът как ЕС ще използва новопридобитата си изключителна компетентност в 

материален план, възниква и юрисдикционен проблем – кои арбитражи ще имат правото да 

правораздават по отношение на сключените Европейски инвестиционни споразумения. Тук 

отново се наблюдава паралелизъм между acquis communautaire и международното 

публично право. Изглежда, че Съдът на ЕС ще третира всички трибунали за решаване на 

инвестиционни спорове като заплаха за собствената му изключителна компетентност да 

следи за правилното интерпретиране и прилагане на Договорите
3
, които са "върховен закон 

на територията", имащи предимство пред всеки друг източник на правото, включително 

международното право и конституционното право на държавите членки
4
. За да се увери, че 

държавите членки действат за ефективното еднообразно прилагане на общностното право 

(effet utile), Съдът на ЕС наложи задължението за всички национални съдилища да искат 

                                                           
1 Икономическото измерение на териториалния суверенитет включва правото на всяка държава да 

реши дали да допусне чуждестранни инвестиции. Като цяло съществуват известни опасения срещу 

пълната либерализация на националните икономики, като например възможнастта слаборазвити ин-

дустрии да бъдат елиминирани. За да бъдат решени подобни проблеми, съществуват различни регула-

торни подходи в съществуващите инвестиционни договори. Става дума за така наречените 

performance requirements, при които приемащата държава налага задължения на инвеститорите да из-

вършват своята дейност по определен начин, като например задължението за използване на местни 

материали, износ на определено количество от продукта или изискването за наемане на определен 

брой местни жители. Други изисквания задължават инвестицията да е направена "в съответствие със 

законите" на приемащата държава, което предполага, че инвестиции, нарушаващи националното за-

конодателство, например такова, свързано с корупцията, излизат извън обхвата на инвестиционния 

договор. Вж. Carlevaris, Andrea, "The Conformity of Investments with the Law of the Host State and the 

Jurisdiction of International Tribunals", 9 The Journal of World Investment and Trade (2008) 35-49.  
2 Смисълът на специална закрила и гаранции, залегнал в инвестиционните споразумения, се осно-

вава на характера на инвестицията, който е съвсем различен от обикновените търговски сделки, тъй 

като предполага участието и ангажимента в рамките на приемащата държава на значителни ресурси в 

дългосрочен план. ЕС при взимане на своето решение може да използва разработените техники за 

разграничаване на "инвестиции" и "обикновени търговски транзакции" в юриспруденцията на инвес-

тиционните трибунали, като например Международния център за регулиране на инвестиционните 

спорове (ICSID), според която договорите за продажба на акции и дялове или придобиване на взема-

нията на частна фирма не попадат под защитата на арбитража See, e.g., Global Trading Resources Corp. 

and Globex International, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/09/11, Award (Dec. 1, 2010), para. 56.  
3 Съгласно член 19, пар. 1, (2) от ДЕС Съдът "осигурява спазването на правото при тълкуването и 

прилагането на Договорите". 
4 По темата вж. по-подробно: Lavranos, Nikos. Is an International Investor-to-State Arbitration System 

Under the Auspices of the ECJ Possible?, (December 16, 2011), p. 5-6; Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1973491 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1973491 
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преюдициални заключения всеки път, когато счетат това за необходимо за постановяване на 

решение в духа на общностното право и забрани националните съдилища да обезсилват 

европейските законодателни мерки, в случай че ги счетат за невалидни или в противоречие 

с норми от по-висок ранг (например такива на МПП)
1
. Договорът от Лисабон затвърди 

ролята на Съда на единствен автентичен тълкувател на acquis communautairе, изрично 

забранявайки в чл. 344 ДФЕС на държавите членки да разрешават спорове, свързани с 

тълкуването и прилагането на правото на ЕС пред друг международен съд или трибунал. В 

този дух е и решението по дело MOX plant
2
, в което Комисията предяви иск за обезщетение 

срещу Ирландия, тъй като тя започва арбитражно производство срещу Обединеното 

кралство съгласно Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). По мнението на Съда 

въпросите, свързани с морското право, попадат в обхвата на компетентността на ЕС и 

следователно арбитражният спор се отнася до "тълкуването и прилагането на общностното 

право" по смисъла на чл. 344 ДФЕС
3
. По този начин значително се ограничи свободата на 

държавите членки да използват за уреждане на спорове системи по техен избор, въпреки че 

имат правото на това по силата на факта, че са подписали и ратифицирали съответните 

международни инструменти.  

Щом става въпрос за арбитраж в сферата на инвестициите, възникват не толкова 

проблеми с процесуалната легитимация на страните (EС и/или държавите членки)
4
, колкото 

с директното прилагане на acquis communautaire от арбитражните трибунали в процеса на 

оценка на твърденията на един инвеститор. Това е особено вероятно, ако бъдещите 

инвестиционни споразумения на ЕС съдържат клауза за приложимото право, която няма да 

се ограничи само до договорните стандарти за закрила и обичайното международно право, а 

ще включи правото на приемащата държава. В такава ситуация ще се наложи съответният 

трибунал да тълкува и прилага Европейското законодателство, което представлява 

нарушение на изключителната компетентност на Съда на ЕС да се произнася относно 

общностния acquis. Една от възможностите за преодоляване на подобна потенциална 

несъвместимост беше загатната в Становище 1/09 на Съда на ЕС
5
, което между редовете 

посочи, че ако съответният инвестиционен трибунал предвиди процедура за преюдициално 

запитване, която да осигури възможнастта Съдът на ЕС да има последната дума относно 

тълкуването и прилагането на Европейското право, проблемът с припокриването на 

юрисдикции отпада. Тук обаче възникват две противоречия – вътрешно и външно. 

Вътрешното произтича от юриспруденцията на Съда, който последователно през годините 

дава доста тясно тълкуване на понятието "национален съд"
6
, който има право да отправя 

преюдициални запитвания. Макар че смесената природа на инвестиционния арбитраж се 

                                                           
1  See eg: Case 314/85 Foto-Frost [1987] ECR 4199; Case C-68/95 T.Port [1996] ECR I-6065. 
2 Case C-459/03 Commission v. Ireland [2006] ECR I-4635. 
3 Lavranos, Nikos, "The MOX plant-judgment of the ECJ: How exclusive is the jurisdiction of the ECJ?", 

European Environmental Law Review 2006, pp. 291-296. 
4 Вече е предоставено конвенционално решение в Европейската енергийна харта, чиито страни са 

ЕС и държавите членки. Според член 26 ECT, в случай че инвеститорът иска да инициира междунаро-

ден арбитраж с участието на ЕС или държава – членка на ЕС, той трябва да поиска от въпросната 

държава членка и Комисията да дадат становище относно фактите по спора и да решат коя ще бъде 

страна в процедурата пред арбитражния съд. 
5  Opinion 1/09, European and Community Patents Courts, CJEU, 8 March 2011, ECR 2011. 
6 За критериите, които разграничават "съд" от "арбитраж", вж. подробно дело 246/80 Broekmeulen 

v. Huisarts Registratie Commissie [1981] ECR 2311, а за критериите, чрез които се установява дали да-

ден орган има характера на юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС, вж. дела C-53/03, Syfait and 

others, [2005], ECR, p. II-4609 и C-210/06 Cartesio (16.12.2008), непубликувано. 
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различава от чисто частната природа на търговския
1
, което кара някои автори

2
 да смятат, че 

арбитражът, произтичащ от инвестиционни споразумения, е базиран на съответното 

национално право и следователно покрива критериите
3
 за национална юрисдикция. 

Външното противоречие е свързано с отношението на чуждите инвеститори (САЩ, т.нар. 

държави "БРИК"), които могат да имат проблем да подчинят спора си in fine на 

изключителната юрисдикцията на Съда на ЕС, вместо на наднационален, независим и 

безпристрастен арбитраж. Съществува възможността да протече обратният процес: 

международните инвестиционни трибунали да отворят вратите си не само за суверенни 

държави, но и за други субекти на МПП. Комисията многократно е заявявала, че 

присъединяването на ЕС към ICSID е с висок приоритет. Това обаче изисква промяна на 

Глава II "Юрисдикция на центъра", чл. 25 от Вашингтонската конвенция за уреждане на 

инвестиционни спорове, което едва ли е постижимо. 

В заключение: В сферата на инвестициите продължават да действат паралелно два 

правни режима, които се борят да намерят оптималното съотношение помежду си, което да 

е от полза за всички играчи на международната сцена. Със сигурност новата изключителна 

компетентност след договора от Лисабон ще доведе до обезсилване и денонсиране на някои 

от клаузите във вече съществуващите инвестиционни договори на държавите членки, но 

преди да се случи това и с оглед приложението на Регламент (ЕС) № 1219/2012, ЕС трябва 

първо да дефинира подробно и обосновано обхвата на понятието преки чуждестранни 

инвестиции по смисъла на чл. 207 от ДФЕС. Оттам всичко е въпрос на изработване на 

стандарти, които отразяват основните принципи на първичното законодателство на Съюза. 

Що се отнася до инвестиционния арбитраж, проблемът изглежда по-сложен, тъй като се 

изисква законодателна промяна в статута на Съда на ЕС, която да позволи на 

инвестиционните трибунали да отправят преюдициални запитвания. Или пък Съдът да 

смекчи своята позиция и да се съгласи на диалог и сътрудничество с инвестиционните 

трибунали. Едно е сигурно – следващите години ще бъдат от решаващо значение за 

създаване на новата регулаторна динамика при преките чуждестранни инвестиции. 
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ИСК ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО 

Мария Лекова,  
докторант в Юридически факултет на УНСС 

Резюме: В темата са представени характеристиките на иска за оспорване на преоб-

разуването, уредено в чл. 263о от ТЗ и наложителността от специалната нормативна 

уредба. Изведена е значимостта на иска за защита на членствените права и интереси на 

съдружниците, акционерите и участващите в преобразуването дружества. Посочени са 

изискванията за надлежност на страните в процеса компетентният съд да разгледа спо-

ра, преклузивния срок за предявяване на иска и пределите на действие на постановеното 

решение. Очертани са особеностите в процедурата по налагане на специалната обезпе-

чителна мярка в това съдопроизводство-спиране на вписването на преобразуването. Пос-

ледователно са разгледани нарушенията на императивните норми в осъществяването на 

отделни елементи от фактическия състав на преобразуването, представляващи основа-

ния за оспоримост на преобразуването и очертаващи съдебния контрол за законосъобраз-

ност върху сложния, разнороден и динамичен състав на преобразуването.  

 

Ключови думи: оспорване на преобразуването, фактически състав на преобразуване-

то, защита на членствени права и интереси, контрол за законосъобразност, основания за 

оспорване, нарушение на императивни норми, съотношение на замяна, чиста стойност на 

имуществото, преобразуващи се дружества, решение за преобразуване 

 

Summary: In the subject gives the characteristics of the application to challenge the 

transformation set out in chl. 263o of Commercial Law and the necessity of special legislation. 

Displayed is the importance of action to protect the membership rights and interests of 

shareholders, partners and companies involved in the transformation. Specified requirements for 

affiliation of the litigants, the court to consider the case, the limitation period for bringing an 

action and the limits of the decision. It outlines the specifics of the procedure for the imposition of 

special security measure in this litigation-stop entry of transformation. Consistently considered 

violations of the mandatory provisions in the implementation of individual constituent elements of 

the transformation constituting grounds for objectionable transformation and emerging judicial 

review of the legality of the complex, heterogeneous and dynamic composition of conversion. 

 

Key words: challenge the conversion constituent elements of the transformation, protection 

of membership rights and interests, judicial review, grounds for challenge violation of 

mandatory provisions, the exchange ratio, the net value of the property, transforming 

companies decision to convert 

 

 

Сложният и разнороден фактически състав на института на преобразуването на търговс-

ки дружества се състои от множество елементи с частноправен и публичноправен характер. 

Преобразуването представлява още сукцесивен и динамичен фактически състав, тъй като 

съдържащите се в него юридически факти се проявяват последователно в определен зако-

нов ред и съществува взаимозависимост между отделните му елементи. Липсата на елемент 
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от фактическия състав или незаконосъобразното му осъществяване води до порочност на 

преобразуването.  

В зависимост от завършеността на фактическия състав на преобразуването в Търговския 

закон е предвидена специална превантивна и последваща искова защита на правата на съд-

ружниците и акционерите от незаконосъобразно преобразуване. Превантивният контрол 

цели охраняване на правата и интересите на съдружниците, акционерите и участващите в 

преобразуването дружества на по-ранен етап, преди осъществяване на фактическия състав 

на преобразуването и пораждането на законовото му действие. Такава процесуална въз-

можност предоставя искът за оспорване на преобразуването – чл. 263о от ТЗ, уреден за пър-

ви път със ЗИДТЗ от бр. 58/27.06.2003  г. на ДВ. Преди въвеждането на този специален иск 

допуснатите пороци при преобразуването се атакуваха по общия ред за отмяна на решения 

на Общото събрание на дружествата – чл. 74 ТЗ. Наложителността от специалната норма-

тивна уредба е продиктувана от сложния, смесен и динамичен фактически състав на преоб-

разуването като продължителна и усложнена процедура и от необходимостта от специално 

исково производство, в което ясно и конкретно да са очертани надлежните страни в проце-

са, основанията за оспорване и съответно материалните предели на съдебния контрол. 

Посоченият иск е установителен и цели разрешаване със сила на присъдено нещо, че при 

преобразуването е допуснато някое от посочените в чл. 263о, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ТЗ на-

рушения, при което преобразуването е незаконосъобразно. Нормата на чл. 263о от ТЗ е ог-

раничила кръга на активно легитимираните лица да оспорят преобразуването до съдружни-

ците, акционерите и участващите в преобразуването дружества, поради което материалната 

и процесуалната легитимация в този случай съвпадат. Това им качество в пълнота обуславя 

правния интерес от установяване на пороци във фактически състав на преобразуването, без 

той да е свързан с конкретното основание за оспорването или с пряко засягане на правата на 

ищците. Дори нарушението да засяга друга група акционери и съдружници или друго пре-

образуващо се дружество
1
 иска е допустим. Разпоредбата охранява спазването на закона, 

правилата на добросъвестността и на доброволността при сдружаването. 

 В чл. 263о, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 262ц, ал. 1 от ТР е предоставена възможност за атаку-

ване на преобразуването, в случай че на притежателите на ценни книги, които не са акции и 

дават особени права, не са предоставени равностойни права в приемащите или новоучреде-

ните дружества след преобразуването. Тези лица обаче не са активно легитимирани да търсят 

защита на правата си с иска по чл. 263о от ТЗ. Предвид прякото засягане и на правата на при-

тежателите на такава категория ценни книги като последица от преобразуването, De lege 

ferenda с оглед пълната защита от накърняване на техни имуществени права законодателят 

следва да предвиди възможност за оспорване на преобразуването и за тези лица
2
. На практика 

ищците по иска за оспорване на преобразуването разполагат с правомощия да защитят чужди 

права, без притежателите им да разполагат със собствена процесуална възможност за това. 

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството в качеството му на 

главна страна – необходим другар, доколкото е обхванат от субективните предели на за-

дължителната сила на съдебното решение. Встъпващият може да поддържа иска, дори и 

ищецът да се откаже от него или да го оттегли (чл. 263о, ал. 3, пр. 2 от ТЗ). Новоучреде-

ното дружество не е активно легитимирано да сезира съда с иска за оспорване на преобра-

зуването. Това е така, тъй като преклузивният срок за предявяване на исковата претенция 

е обвързан с настъпване на конкретно събитие вписване на преобразуването в Търговския 

регистър – чл. 263о, ал. 3 във вр. с чл. 263 и ал. 1 от ТЗ. Упражненото на правото на оспор-

                                                           
1
 Маданска, Н., Б. Николова Дружествени спорове и съдебни производства по Търговския регис-

тър. Труд и право, 2012, с. 156. 
2 Калайджиев, А. Преобразуване на търговски дружества. Труд и право, 2005, с. 181. 
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ване след този момент е преклудирано, поради което съдебното производство следва да бъ-

де прекратено поради недопустимост на иска. 

 Прекратителния срок за упражняване на иска е изключение от характерната за устано-

вителните искове безсрочност на предявяването им, породена от невъзможността да се уста-

нови момент, в който ще възникне интерес от защита на оспорваното или претендирано мате-

риално право.
1
 Законът допуска за някои установителни искове преклузивни срокове, какъвто 

е настоящия случай. Предвиждането на такъв срок за упражняване на правото на оспорване на 

преобразуването е в синхрон с установения в правото на ЕС принцип на стабилност на вляз-

лото в сила преобразуване и на изискването за съдебен или равностоен контрол за законосъ-

образност, който да се осъществява преди влизане в сила на преобразуването. 

Пасивно легитимирани страни в производството са освен дружеството, засегнато от нару-

шението и всички участващи в преобразуването дружества – чл. 263о, ал. 3 от ТЗ. Ответни-

ците са необходими другари в процеса, тъй като преобразуването е сложен фактически със-

тава, чиито правни последици са породени от общи и еднакви за преобразуващите се дру-

жества елементи, с еднакво правно и доказателствено значение. Еднаквостта и неделимост-

та на спорното правоотношение, като все по-често използван в доктрината и практиката 

критерии за необходимо другарство налага идентичност на решението по отношение на 

участващите в преобразуването дружества. 

Компетентни да разгледат иска съгласно чл. 263о, ал. 1 ТЗ са окръжният съд по седали-

щето на приемащото или новоучреденото дружество при вливане и сливане, съответно ок-

ръжният съд по седалището на преобразуващото се дружество при разделяне и отделяне. 

Разглеждането на иска се осъществява в особено исково производство по търговски спо-

рове (чл. 263о, ал. 5 от ТЗ). Предявеният иск касае търговски спор с предмет право или 

правно отношение, породено или отнасящо се до участие в търговски дружества – чл. 365, 

т. 3 от ГПК.  

За разпределението на доказателствената тежест е без значение каква процесуална роля 

заема страната в процеса, т.е. тя зависи не от качеството ѝ на ищец или ответник, а от от-

ношението към спорното право дали страната твърди, че то съществува или отрича негово-

то съществуване. В това производство ответниците са тези, които следва да докажат над-

лежно осъществените юридически факти, от осъществяването на които следва законосъоб-

разността на преобразуването. Отричането на свързаните с тях правни последици ги поставя 

спрямо правнорелевантните факти в положение на ищци по положителен установителен 

иск, което обуславя извода, че вследствие на разпределението на доказателствената тежест в 

процеса като краен изход те следва да понесат отрицателния резултат, в случай че не са дока-

зали тяхното настъпване.  

 С оглед на пълна защита на правата и интересите на съдружниците, акционерите и участ-

ващите в преобразуването дружества, предявили иска и встъпили в производството е предви-

дена специална обезпечителна мярка-спиране вписването на преобразуването – чл. 263о ал. 4 

от ТЗ. Такава обезпечителна мярка е допустима и по бъдещ иск за оспорване на преобразу-

ването, тъй като в пълна степен е подходяща и съответстваща на обезпечителната нужда.  

Законът е вменил в задължение на ищците да уведомят Агенцията по вписванията за 

предявен иск по чл. 263о от ТЗ като заинтересовани от предотвратяване обявяването и вли-

зането в сила на незаконосъобразно преобразуване. Извършването на това процесуално 

действие е поставено в зависимост от волята на ищците като проявление на частното начало 

в процеса. Тук законът е следвал същата логика, както и при предявяване на иска – по ини-

циатива на лицата с правен интерес от установяване на порочното преобразуване. Но вляз-

лото в сила решение, с което е установена незаконосъобразност на преобразуването, се пол-

                                                           
1 Вж. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С., 2012, с. 190. 
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зва със сила на пресъдено нещо спрямо всички съдружници, акционери и участващи в пре-

образуването дружества. Това съдопроизводство охранява в пълнота както членствени пра-

ва на всички съдружници и акционери, така и права и интереси на всички преобразуващите 

се дружества независимо дали се заели активна процесуално роля в процеса. Констатирани-

ят порок при преобразуването важи спрямо всички и влязлото в законна сила решение 

представлява пречка за вписване на преобразуването – чл. 263о ал. 4 от ГПК. Правният ин-

терес от разрешаване на търговския спор в случая произтича от принципи от по-висш ранг в 

сравнение с частния на всяко лице, разполагащо с правото да потърси правна защита и съ-

действие пред съда. 

В регистърното производство ДЛР (Длъжностното лице по регистрацията) извършва 

проверка и за законосъобразност, а именно, преди да извърши вписването, установява от 

приложените документи действителното възникване на заявеното обстоятелство.
1
 В насто-

ящия случай регистърната проверка е съсредоточена върху съществуването на изчерпател-

но посочените обстоятелства при различите форми на преобразуване. Тъй като законосъоб-

разността се контролира и в производството по чл. 263о от ТЗ, следва, че ДЛР служебно 

установява наличието на предявен иск за оспорване на преобразуването и при констатиране 

на такъв спира вписването, респ. при влязло в сила решение по такъв иск – отказва вписване 

на преобразуването. 

Основанията за оспорване на преобразуването са ограничително изброени в чл. 263о от 

ТЗ. Това са нарушения на императивни норми в осъществяването на отделни елементи от 

фактическия състав на преобразуването, които като цяло го опорочават и по този начин заст-

рашават или пряко нарушават определен кръг дружествени и/или членствени права и интере-

си. Обстоятелствата на които се основава искът следва да бъдат изрично посочени и конкре-

тизирани – чл. 127, ал. 1, т. 4 от ГПК. Касае се за обективно съединяване на отделни искове, 

като установяването на всеки един от посочените в исковата молба пороци води до незаконо-

съобразност на преобразуването. Законът е предвидил факта на нарушението като достатъчно 

основание за предявяване на иска от заинтересованите лица, без да е посочил наличието на 

доказана вреда от допуснатото нарушение. Наличието на вреда е презумптивно. 

Съдът не е овластен да обсъжда основания, за които не е надлежно сезириран, а евенту-

ално произнасяне по непредявени основания би било "plus petitum" и би съставлявало на-

рушение на диспозитивното начало. 

Сред основанията за оспорване на преобразуването са лисата на договор, проект на до-

говор, план за преобразуване или тяхната недействителност – чл. 263о, т. 1 от ТЗ. Догово-

рът за преобразуване е задължителен правопораждащ елемент от фактическия състав на 

преобразуването. Сключеният договор очертава правната рамката на общите условия и пос-

ледиците на преобразуването, а планът подготвя окончателната схема на договора. С дого-

вора преобразуващите си и приемащите дружества изразяват воля за участието си в преоб-

разуването, като очертават в съдържанието му поетите във връзка с това задължения, както 

и особеностите относно имуществените правоотношения между акционерите, съдружници-

те и участващите в преобразуването дружества, от една страна, и между тях и новоучреде-

ните или приемащите дружества, от друга страна. 

Липсата на посочените документи препятства осъществяването на последният граждан-

скоправен елемент от фактическия състав на преобразуването – вземане на решение за пре-

образуване еднакво по съдържание с договорените общи условия и правни последици за 

преобразуващите се и приемащи дружества. Преценката относно основанията им за недейс-

твителност и правните последици, които настъпват въз основа на тези пороци се извършва 

въз основа на императивните общи разпоредби уредени в чл. 26-35 ЗЗД. 

                                                           
1
 Андреева, Д., Н. Янев. Новата правна уредба на Търговския регистър. Труд и право, 2008, с. 65. 
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Неспазването на предвидената в чл. 262е от ТЗ форма на договора и плана е следващо 

основание за оспорване на преобразуването по смисъла на чл. 263о, т. 2 пр. 1 от ТЗ. Прав-

ните норми, които предвиждат формата като условие за действителност на правните дейст-

вия, са императивни и нарушаването им има за последица нищожност на действието поради 

несъблюдаване на формата. Законодателят е предвидил писмената форма с нотариална за-

верка на подписите като специално изискване за начина на извършване на волеизявлението 

при сключване на договора и съставянето на проекта за договор или плана за преобразува-

не. Повелителната норма е предвидена в интерес на съдружниците, акционерите и преобра-

зуващите се дружества. Договорът, респ. проектът за договора и планът подготвят вземане-

то на решение за преобразуването, като поставят основите на взаимната правна обвързаност 

на участващите в преобразуването дружества. 

Разпоредбата на чл. 262е от ТЗ е определила кръга на материално компетентните лица, 

които могат да сключат договор, респ. да съставят проектодоговор или план. Неспазването 

на това изискване опорочава преобразуването и представлява самостоятелно основание за 

оспорването му. Надлежното съставяне на организационните документи гарантира валид-

ност на релевантните правни последици - възникване на условията за осъществяване на 

промените, целени с преобразуването. 

Преобразуването може да бъде оспорено и при липса на задължителните елементи в съ-

държанието на договора посочени в чл. 262ж, ал. 2, т. 1, 2 и 8 и ал. 3 от ТЗ. Предвиждането 

на тези основания за оспорване на преобразуването е в синхрон със съдържанието на плана 

за преобразуване, предвиден в чл. 5, ал. 2 от Директива 2011/35/ЕС на Европейския парла-

мент и на Съвета от 05.04.2010  г. относно сливанията на акционерни дружества.  

При първото нарушение липсват правноиндивидуализиращите характеристики на пре-

образуващите се и приемащите дружества – не са посочени правната форма, фирмата, 

единният идентификационен код и седалището им (чл. 262ж, ал. 2, т. 1 ТЗ). Посочените 

правни белези са признаците на търговеца като правен субект, с които той се индивидуали-

зира като участник в граждански и търговски правоотношения и носител на определени 

субективни права и задължения. 

Второто нарушение засяга липсата на информация относно съотношението на замяна на 

акциите или дяловете, определени към конкретна дата (чл. 262ж, ал. 2, т. 2 от ТЗ). Предвид 

специфичния характер на съотношението на замяна при различните преобразуващи се и 

приемащи се дружества е необходимо този показател да бъде конкретизиран. Порочността 

на преобразуването при нарушение на тази норма е обоснована със защитата на членстве-

ните права и интереси, тъй като т.нар. разменно отношение дава количествен критерий за 

замяна на членството при преобразуването
1
. Съотношението на замяна е определяно в 

правната литература
2
 като най-важният елемент от съдържанието на договора, тъй като е 

свързан с главната цел на акционерите, респ. съдружниците – да станат акционери, респ. 

съдружници в новоучреденото или преобразуващо се дружество. Нормата на чл. 263о, ал. 2 

от ТЗ изрично е предвидила, че нееквивалентността на замяната не е основание за предявя-

ване на този иск. Специално процесуално средство за контрол върху правилата за еквива-

лентност на замяната е иска за парично уравняване – чл. 263р от ТЗ. 

Друго нарушение в съдържанието на договора и представляващо основание за оспорване 

на преобразуването е липсата на информация за правата, които новоучредените или прие-

мащите дружества дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни кни-

ги, които не са акции (чл. 262ж, ал. 2,  т. 8 от ТЗ).Тези права трябва да бъдат описани точно 

и пълно. Равностойността на правата е правнорелевантно като основание за оспорването 

                                                           
1 Григоров, Н. Вливане и сливане на търговски дружества. Фенея, 2001, с. 72. 
2 Ланджев, Б., Бобатинов, М., Сукарева. Зл. Търговско право. С., Стопанство, 2005, с. 246. 
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само в случай на погасяване или накърняване на особените права в резултат от преобразу-

ването
1
.  

Точното описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на пре-

образуващото се дружество, които преминават към новоучреденото дружество (чл. 262ж, 

ал. 3, т. 1) очертава правоприемството при преобразуването и внася яснота в имуществените 

отношения между преобразуващото се и новоучреденото дружество. Нарушаването на тази 

норма при съставяне на планът за преобразуването представлява основание за оспоримост 

на преобразуването. Членствените правоотношения са надлежно охранени, ако дяловете 

акциите и членството в новоучредените и/или преобразуващите се дружества са разпреде-

лени между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества, като крите-

рият за това разпределение е точно посочен (чл. 262ж, ал. 3, т. 2 от ТЗ). Това гарантира, от 

една страна, прозрачност в имуществените и неимуществените отношения между съдруж-

ниците или акционерите и преобразуващите, респ. новоучредените дружества, и от друга, 

справедлива съразмерност в дяловото им участие. 

Преобразуването е оспоримо също, ако не са спазени императивните правила, уреждащи 

изискванията за доклада на управителния орган. Законът в чл. 262 и ал. 1 от ТЗ е предвидил 

писмената форма като условие за валидност на доклада, който е един от задължителните 

елементи от фактическия състав на преобразуването. С правомощие за изготвянето му раз-

полагат управителния орган на всяко от преобразуващите се и приемащи дружества, а за 

персоналните дружества компетентни са съдружниците с право на управление. 

Значимостта на доклада се определя от необходимостта от пълна информираност относ-

но правната и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване, в която да 

се съдържа изясняване на целта и причините за преобразуването. Последните трябва да са 

конкретно и точно посочени, за да могат да бъдат достатъчно ясно сведени до знанието на 

участващите в преобразуването дружества и до съдружниците и акционерите. Задължител-

ните реквизити, включени в доклада и гарантиращи неговата действителност са съотноше-

нието на замяна, а при разделяне и отделяне-критерия за разпределяне на дяловете и акции-

те. Законът е предвидил тези условия с оглед основната цел на акционерите да получат съ-

размерно и справедливо акционерно участие в новоучреденото или приемащо дружество.  

В доклада се включват данните за назначения проверител и за упълномощения депозитар по 

чл. 262ч от ТЗ, както и възникналите трудности по оценяване, ако е имало такива. В случаи-

те на новоучредено капиталово дружество или при увеличаване на капитала на приемащото 

дружество в съдържанието на доклада следва да се съдържат данни и за преминаващото 

към това дружество имущество, въз основа на което се установява размерът на капитала 

съгл. чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ. 

Законът в чл. 262и, ал. 4 от ТЗ е предвидил изключение от общото правило за съставяне 

на доклад само ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и приемащи се 

дружества са изразили писмено съгласие за това като условие за валидност. Съгласието не е 

обвързано с размер на дяловото участие, поради което всички съдружници и акционери 

трябва да са изразили своята воля. Компетентни за това са органите на юридическите лица 

съобразено правноорганизационната им форма и устройствения акт. Съгласието се предста-

вя към датата на съставяне на доклада на управителния орган за преобразуването и преди 

вземане на решение за преобразуването
2
. Законодателната повеля за съставяне на доклад на 

управителния орган е продиктувана от съблюдаването на правата и интересите на съдруж-

ниците и акционерите при преобразуването. Тъй като този документ не засяга права на тре-

ти лица, изключението от общото правило е приложимо само при изрично формално съгла-

                                                           
1 Калайджиев, А. Цит. съч., с. 97. 
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сие на съдружниците и акционерите, което презумпира одобрение с последиците от преоб-

разуването и обосновава липса на противопоставяне с целта и необходимостта от преобра-

зуването. 

Преобразуването е оспоримо и ако не е изпълнено изискването за публичност при пред-

ставяне на договорът или планът за преобразуване и докладът на управителния орган в Тър-

говския регистър в срок не по-малък от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане 

на решение при преобразуването – чл. 262к от ТЗ. Тази норма е предвидена както в интерес 

на съдружниците и акционерите, така и в интерес на третите лица – кредиторите и облига-

ционерите от запознаване с правната и икономическа обосновка на преобразуването, необ-

ходима за упражняване на законовопредвидената им защита. Установеният срок за обявява-

не на договора или плана за преобразуване и доклада на управителния орган от 30 дни пре-

ди датата на общото събрание за вземане на решение при преобразуването в пълнота възп-

роизвежда нормата на чл. 6 от горецитиранта Директивата, в която е удредено минимално 

необходимото време за запознаване с посочените организационни документи. 

Основание за оспорване на преобразуването е несъобразяване с правилата за назначава-

не на нарочен проверител и с изискванията към тези лица за всяко преобразуващо се или 

приемащо се дружество чл. 263о, ал., 1 т. 2 вр. с чл. 262л, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ. Нормата е съ-

образена с правилото на чл. 10, ал. 1 от Директивата, в която за съставяне на писмения док-

лад до акционерите е предвидено назначаване на незавасими експерти от законодателствата 

на държавите членки. 

Преобразуването може да бъде оспорено и при неспазване на законовите реквизити за 

пълнота в съдържанието на доклада от проверката. Тези изисквания са наложителни с оглед 

на значимостта и достоверността на информацията за съдружниците и акционерите и най-

вече доколко съотношението на замяна е адекватно, разумно и съответства на обективното 

имуществено състояние на участващите в преобразуването дружества
1
. Докладът е непълен, 

ако не съдържа предвиденото в чл. 262м, ал. 2 от ТЗ съдържание. Установеното съдържание 

на докладът повтаря нормата на чл. 10, ал. 2 от Директивата, в която е уредена минимално 

необходимата информация в доклада на проверителя. В защита на кредиторите законът в 

чл.  262ф от ТЗ е въвел задължение за изготвяне и на общ доклад от проверителите на всич-

ки дружества в случай на учредяване на капиталово търговско дружество при преобразува-

не или при увеличаване на капитала на приемащото дружество. Задължение за съставяне на 

общ доклад има и ако проверка на преобразуването не е извършвана поради изрично пис-

мено съгласие на всички съдружници или акционери в преобразуващите се и приемащите 

дружества – чл. 262ф, ал. 1 във вр. с чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. Основание за предявяване на иска 

за оспорване на преобразуването е както липсата на общ доклад, така и неправилно изчис-

лената чистата стойност на имуществото, която представлява разлика между справедливата 

цена на правата и задълженията, които при преобразуването преминават към новоучредено-

то или приемащо дружество (чл. 262ф, ал. 2 от ТЗ). 

 Неспазване на задължението за предоставяне на информация по смисъла на чл. 262н от 

ТЗ също опорочава преобразуването. Нормата на чл. 262н, ал. 1 от ТЗ е предвидила преди 

вземане на решението за преобразуване на разположение на съдружниците и акционерите в 

срок от 30 дни преди общото събрание да бъдат предоставени задължителните елементи от 

фактически състав на преобразуването каквито са договорът, респ. плана за преобразуване, 

докладът на управителния орган и докладът на проверителя. Това в пълна степен съответст-

ва на принципа за прозрачност при преобразуването, определящ нуждата от пълна инфор-

мираност на съдружниците и акционерите относно целта, необходимостта от преобразува-

нето и икономическите последици. Задължението за предоставяне на новия дружествен до-

                                                           
1 Калайджиев, А. Цит. съч., 103. 
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говор или устав на всяко от новоучредените дружества, респ. на изменения и допълнен ус-

тав или дружествения договор на всяко от преобразуващите се дружества (чл. 262н, т. 6 от 

ТЗ) е съобразено с необходимостта от запознаване с правилата за устройство и дейност на 

новоучредените или приемащи дружества и с правното отношение между тях и съдружни-

ците и акционерите. Счетоводните документи, визирани в чл. 262н, т. 4 и т. 5 от ТЗ, очерта-

ват текущото състояние на дружествата и показват на практика какво е съотношението 

между финансовата мощ на преобразуващите се и приемащи дружествата. 

Основание за оспоримост възниква, ако решението за преобразуване не е взето поотдел-

но от всяко от преобразуващите се или приемащи дружества (чл. 262о от ТЗ) съгласно нор-

мативните правила, устава или учредителния договор на дружествата и в нарушение на за-

коново предвиденото мнозинство относимо към съответната правноорганизационна форма 

на дружествата (чл. 262п от ТЗ). Това решение е последният частноправен елемент от фак-

тически състав на преобразуването, поради което с него следва да бъде одобрен договорът, 

респ. планът за преобразуване, и да са приети всички взети решения за промени в преобра-

зуването. Поради същите причини в нормата на чл. 262т от ТЗ законодателят е приел с реше-

нието за преобразуване да бъдат одобрени измененията и/или допълненията на дружествения 

договор или устава на преобразуващите и приемащите дружества. 

Изричното предвиждане на незаконосъобразността на решението за преобразуване като 

основание за предявяване на иска дерогира общата разпоредба на чл. 74 от ТЗ за атакуване на 

незаконосъобразни решения на общото събрание на търговските дружества, поради което 

иска за оспорване на преобразуването се явява специален спрямо общия иск по чл. 74 от ТЗ.  

Нарушението на законовите изисквания, предвидени за съответната правноорганизаци-

онна форма при учредяването на новото дружество, както и несъобразяването на размера на 

капитала му с чистата стойност на имуществото (чл. 262с, ал. 3 вр. с чл. 262у, ал. 3 от ТЗ) 

обосновава порочност при преобразуването и представлява основание за уважаване на иска 

за оспорване на преобразуването. Чистата стойност на имуществото, преминаващо към 

приемащото дружество определя законосъобразния размер и на увеличения капитал, който 

не може да превишава този показател (чл. 262у, ал. 1 от ТЗ). Несъблюдаването и с остана-

лите правила за увеличаване на капитала на приемащото дружество, обвързани с необходи-

мостта от създаване на нови дялове или акции за съдружниците и акционерите на преобра-

зуващите се дружества, от една страна (чл. 262у, ал. 1 от ТЗ), и нарушаването на забраната 

за увеличаване на капитала в предвидените в ал. 3 на същата норма има за последица неза-

коносъобразност на преобразуването. Това основание за оспорване е обосновано със значе-

нието на капитала като стойностна величина, която, от една страна, отразява дяловото учас-

тие на съдружниците и акционерите
1
, а от друга, съответства на имуществото на дружест-

вото към момента на неговото учредяване
2
. 

 С нормата на чл. 262р от ТЗ в пълна степен са охранени правата и интересите на съд-

ружниците в дружество с ограничена отговорност, които в резултат на преобразуването 

стават неограничено отговорни съдружници. Пълното преуреждане на имуществената им 

отговорност и промяната в правното им положение е дало повод на законодателят да пред-

види строги правила, защитаващи тази група съдружници отнасящи се до условията и фор-

мата на даденото съгласие, при нарушаването на които възниква правото на искова защита по 

чл. 263о от ТЗ. Всяко нарушение на императивни разпоредби на закона или учредителния 

договор, респ. на Устава при вземане на решението за преобразуване е основание за оспорва-

не на преобразуването (чл. 263о, ал. 1, т. 3 от ТЗ). 

                                                           
1 Таджер, В. Капиталови търговски дружества. С., 1994, с. 38. 
2 Григоров, Г. Понятие за капитала на търговското дружество. – Търговско право, кн. 4/1999, с. 295. 
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 Основанията за предявяване на иска за оспорване на преобразуването максимално защи-

тават правата и интересите на съдружниците, акционерите и участващите в преобразуването 

дружества, а осъществявания контрол за законосъобразност предотвратява влизането в сила 

на порочно преобразуване с последици в правната сфера на широк кръг правни субекти. 
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Резюме: В доклада се изследва развитието на производството на енергия от възобно-

вяеми енергийни източници, ролята и значението на възобновяемите енергийни източници 

като част от енергийната политика на ЕС. Разгледани са отделните видове възобновяеми 

енергийни източници, предимствата и недостатъците при тяхното използване. Направе-

но е изследване на развитието на законодателството на ЕС относно енергията от възоб-

новяеми енергийни източници, като отделно внимание е посветено на мястото на енерги-

ята от възобновяеми енергийни източници в Стратегия "Европа 2020" и Стратегия 

"Енергетика 2020" 

 

Ключови думи: енергетика, енергийна политика, възобновяеми енергийни източници, 

енергийна сигурност, Стратегия "Европа 2020", Стратегия "Енергетика 2020" 

 

Summary: The paper examines the development of the production of a renewable energy 

source, the role and importance of renewable energy as part of the EU energy policy. Also are 

described the types of renewable energy sources, advantages and disadvantages of their use. And 

explore the development of EU legislation on renewable energy sources such as individual 

attention is devoted to the position of renewable energy sources in the strategy "Europe 2020" and 

strategy "Energy 2020 " 

 

Key words: energy, energy policy, renewable energy sources, energy security, strategy 

"Europe 2020", strategy "Energy 2020"  

 

 

Съвременният етап от развитие на човешкото общество се характеризира с увеличеното 

потребление на енергия. Днес, в началото на ХХI век, е немислимо да си представим както 

развитието на икономиката и технологиите, така и нашето ежедневие, без използването на 

енергия. Тази констатация е особено актуална за развитите икономики и общества, каквито 

са и тези на Европейския съюз.
1
 След сключването на Договора от Лисабон

2
 енергетиката 

беше поставена на особено място сред приоритетните дейности на Съюза – нещо съвсем 

логично, с оглед все по-нарастващото значение на енергията за функционирането на обеди-

нена Европа. Едва ли е тайна за някого, че днес, в обстановката на повишено търсене на 

енергия в условията на високи и нестабилни цени, на увеличаване на парниковите емисии, чии-

                                                           
1
 Обозначаван по-нататък като ЕС или Съюза. 
2 2007/С 306/1 Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора 

за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г., достъпен на eur-

lex.europa.eu. За Договора от Лисабон виж по-подробно Белова-Ганева, Г. Европейска интеграция. С., 

2008 г., с. 84-89. 
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то основен източник са енергоемките производства и дейности, на намаляване на запасите на 

традиционните източници на енергия и – не на последно място – на обезпокоително нараства-

щата зависимост на Европа от вноса на енергия, към енергийната политика на ЕС са отправени 

все повече изисквания и надежди. В контекста на тези реалности
1
 и на фона на тази сложна кар-

тина особено голямо значение придобиват възобновяемите енергийни източници
2
 и така наре-

чената "зелена енергетика". На тази част от европейската енергийна политика се възлагат не-

малко надежди за ефективното разрешаване на редица проблеми. Европа се стреми да отговори 

на тези надежди и очаквания чрез разработване на дългосрочни визии, стратегии и програми в 

областта на възобновяемата енергия, които са предназначени не само да осигурят разнообразя-

ване на енергийните източници и да осигурят енергийната сигурност на Съюза, но и да намерят 

достатъчно механизми и инструменти за ефективно противодействие на изменението на клима-

та, произтичащо от човешката дейност. Именно поради тези причини в следващите редове ще се 

направи опит за систематизация на основните въпроси, свързани с алтернативните източници на 

енергия и в частност с ВЕИ. 

  

1. Понятие за енергия от ВЕИ. Видове ВЕИ 

Под енергия от възобновяеми източници в доктрината се разбира енергията, получена от 

източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или практически неизтощи-

ми.
3
 Един от основните актове в областта на енергийната политика на ЕС – Директива 

2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване из-

ползването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна 

на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО
4
 – в своя член 2, буква "а", определя енергията от 

възобновяеми източници като "енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно 

вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водно-

електрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за от-

падни води и биогазове". Енергията от възобновяеми източници може да се използва за задо-

воляване на всички енергийни нужди, а именно за производство на електроенергия, за транс-

портни горива и за отопление. Специфично е обаче обстоятелството, че обикновено различ-

ните видове възобновяеми източници се използват по различен начин. Така например хидрое-

нергията и вятърната енергия се използват изключително за производството на електроенер-

гия, докато други ресурси – като например геотермалната и слънчевата енергия – могат да се 

използват както за производство на електроенергия, така и за отопление. Без да навлизам в 

детайли и с оглед пълнота на изложението, в следващите редове ще направя кратка характе-

ристика на видовете възобновяеми източници и тяхното приложение. 

Първият възобновяем източник на енергия, посочен в Директива 2009/28/ЕО, е вятър-

ната енергия. През годините използването на вятърна енергия е най-бързо развиващият се 

отрасъл в световната енергетика. Вятърът притежава качества, които нито един от традици-

онните източници за производство на електричество не притежава, а именно: има го в изо-

билие; представлява практически неизчерпаем източник на енергия; не води до замърсяване 

на околната среда; може да бъде използван както на суша, така и във водни басейни. Вятър-

                                                           
1 За някои аспекти на тези реалности виж по-подробно Дюлгерова, Н. Енергетика + Евразия = ев-

ропейска и глобална сигурност?, достъпно на www.nina-dulgerova.org., както и Марин, Н. От Бургас, 

но накъде – на Юг или на Запад. - Вестник "Класа", 16.10.2007 г., виж също Nielsen, N., UN scientists in 

overwhelming 'wake up' call on global warming, достъпно на euobserver.com 27.09.2013 г. 
2 Обозначавани по-нататък като ВЕИ. 
3 За характеристиките на ВЕИ виж по-подробно Кискинов, Н. Възобновяеми енергийни източни-

ци. С., 2012, с. 26 и сл. 
4 Публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, L 140 от 5.6.2009 г., с. 16 и сл., обозна-

чавана по-нататък като Директива 2009/28/ЕО. 
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ната енергия е сред най-обещаващите технологии за производство на енергия от възобновя-

еми източници, която вече отбеляза съществен напредък при повишаване ефективността на 

енергоемките производства. Това обстоятелство от своя страна превръща произведената по 

този начин енергия във важна и значима експортна индустрия.  

Вторият възобновяем източник е слънчевата енергия. Слънцето е първичен източник 

на енергия, която може да се използва както за отопление (включително чрез по-

елементарни отоплителни сиситеми), така и за охлаждане (чрез климатизация посредством 

системи за поглъщане на топлината), а също и за производство на електрическа енергия. В 

технологичен порядък слънчевата енергия се преобразува в електричество с помощта на 

фотоволтаични слънчеви клетки. Сред предимствата на слънчевата енергия можем да отк-

роим няколко основни такива, а именно: не замърсява околната среда; не произвежда шум 

или вредни емисии; на практика се използва безплатен и неизчерпаем източник на енергия; 

дава възможност за производството както на топлоенергия, така и на електроенергия. 

На трето място може да обединим аеротермалната, геотермалната и хидротермална-

та енергии. Като аеротермална се обозначава енергията, съхранявана под формата на топ-

лина в атмосферния въздух. Въздухът акумулира топлинна енергия в резултат от слънчева-

та радиация, водата и вятъра. Тази енергия се акумулира през цялата година и благодарение 

на това въздухът се явява естествен, възстановим и безплатен източник на енергия. Аеро-

термалната енергия се използва предимно за битови нужди за отопление и климатизация. 

Геотермалната енергия представлява енергията, съхранявана под формата на топлина, 

под повърхността на твърдата почва. Отново е налице постоянна, практически неизчерпае-

ма и екологично чиста енергия. Ресурсите на геотермалната енергия се простират от ниско-

температурните повърхности до горещите води и скали, намиращи се на километри под 

земната повърхност. Както аеротермалната, така и геотермалната енергия се използва за 

отопление и охлаждане предимно за битови нужди. Като съществено нейно предимство, 

подобно на останалите възобновяеми източници, може да се посочи практическата ѝ неиз-

черпаемост, а като недостатък – сравнително високите и практически невъзвращаеми първона-

чални инвестиции, необходими за получаването ѝ.  

Хидротермалната енергия пък представлява енергия, съхранявана под формата на топ-

лина в повърхностните води. Тя също представлява енергия, която би могла да се използ-

ва за отопление.  

На следващо място Директива 2009/28/ЕО посочва окенската енергия. Тук е мястото да се 

отбележи, че Световния океан заема три четвърти от площа на планетата Земя, поради която 

причина океанската енергия е един от най-изобилните възобновяеми енергийни източници. Ос-

новните енергийни източници при този вид енергия са вълните, приливите и океанските тече-

ния. Към настоящия момент извличането и използването на този вид енергия изостава в сравне-

ние с останалите видове възобновяеми енергии, но една от визиите в енергийната политика на 

ЕС е за в бъдеще да се полагат повече усилия за превръщане на окенската енергия в конкурент-

на на останалите. За окенската енергия важат всички изтъкнати по-горе положителни характе-

ристики на останалите видове възобновяеми енергии, сред които могат да се откроят пълната 

предвидимост на приливните течения, както и големия потенциал за технологично развитие на 

извличането и използването на този вид енергия. 

Следващият вид възобновяема енергия – водноелектрическата – е широко използвана. 

Тя се създава от гравитационната сила на падаща вода, превръщайки я в механична енергия 

чрез турбина, която задвижва генератор и произвежда електрическа енергия. Наред с голе-

мите водноелектрически централи (ВЕЦ), изискващи големи язовири и водоеми, се разра-

ботват и маломерни водноелектрически централи, които са в състояние да произвеждат 

достатъчно енергия за промишлени и търговски цели. Плюсовете на водноелектрическите 

централи са най-вече в тяхната ефективност – те преобразуват от 70 до 90 на сто от водната 
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енергия в електричество; освен това водата, в качеството ѝ на енергиен източник, е по-

постоянна в сравнение с вятърните и слънчеви системи за производство на електроенергия. 

На последно, но не и по значение, място, следва да се споменат няколко думи и за био-

масата. Съгласно дефиницията на Директива 2009/28/ЕО биомасата е биоразградима част 

от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското, горското стопанства 

и свързаните с тях промишлености, включително и рибно стопанство и аквакултури, както 

и биоразградимата част на промишлените и битовите отпадъци. За разлика от останалите 

възобновяеми източници биомасата съдържа определено количество въглерод. Този факт 

предопределя и нейното предимство, а именно възможността тя да се превръща директно в 

течно гориво за транспортни нужди. В тази връзка следва да се отбележи, че към настоящия 

момент сравнително разпространени биогорива представляват етанола и биодизела, като в 

близко бъдеще би могло да се очаква нарастване на тяхното използване, доколкото тради-

ционните такива отделят големи количества въглероден двуокис, който е основният замър-

сител на околната среда. Не следва да се подценява и възможността за използване на био-

маса за производство на електроенергия.  

От така направения кратък обзор на същността и основните предимства на посочените 

ВЕИ може да се направи изводът, че енергията, получена от ВЕИ, може да бъде използвана 

както в икономиката, така и в бита. По този начин би се създала не само възможност за ди-

версификация на енергийните доставки за Европа, но би се увеличила и нейната енергийна 

сигурност. Видими са и предимствата на енергията от ВЕИ за намаляване на емисиите от 

парникови газове в атмосферата, а оттам и за повишаване на чистотата на атмосферния въз-

дух. Не следва да се подценява и значението на тази енергия за развитие на индустрията, 

доколкото последната все повече е ориентирана към създаването на иновации и технологии, 

водещи до нейната енергоефективност. Всичко това показва, че въпросите, свързани с енер-

гията от ВЕИ, представляват важна част от енергийната политика на ЕС. 

 

2. Развитие на законодателството на ЕС относно енергията от ВЕИ 

На ниво учредителни договори компетенциите и функциите на ЕС, както и взаимоотно-

шенията между ЕС и държавите членки в областта на енергията от ВЕИ, се съдържат в ня-

колко текста от Договора за функционирането на ЕС,
1
 подробното изследване на които е 

невъзможно в рамките на настоящия доклад. За пълнота на изложението тук трябва обаче 

да посочим: 

- чл. 194, параграф 1 от ДФЕС, който показва връзката на политиката на ЕС в областта 

на енергетиката с вътрешния пазар и опазване и подобряване на околната среда; 

- чл. 194, параграф 1, буква "в" от ДФЕС, който изисква от тази политика да насърчава 

разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; 

- чл. 194, параграф 2, ал. 2 от ДФЕС, който посочва и признава правото на всяка държава 

членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, както и да избира 

между различни енергийни източници; 

- чл. 192, параграф 2, буква "в" от ДФЕС, който предвижда като компетентност на Съве-

та да приема мерки, които съществено влияят върху избора на държавите членки между 

различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване. 

Не следва да се пропуска и обстоятелството, че по отношение на въпросите, свързани с 

енергетиката, ЕС действа в условията на споделена компетентност с държавите членки,
2
 

                                                           
1 Обозначаван по-нататък като ДФЕС. 
2 Така и Драганов, Ж. Право на Европейския съюз. С., 2012, с. 47-48. 
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като съобразно принципа на субсидиарност
1
 всяка от тях приема свой национален план за 

действие относно енергията от ВЕИ. 

На ниво стратегически документи и вторично законодателство основите на тази част от 

енергийната политика на ЕС, посветена на ВЕИ, са поставени през недалечната 1997 г. с 

Бялата книга "Енергетика за бъдещето – възобновяеми енергийни източници".
2
 Чрез посо-

чения документ ЕС започва работа за постигане на целта 12% дял на възобновяемите енер-

гийни източници в брутното вътрешно потребление до 2010 г., т.е. удвояването им спрямо 

стойностите от 1997 г. В следващите години производството на енергия от ВЕИ нараства 

драстично. Въпреки това успехът е нееднозначен, а резултатите са различни в различните 

държави – членки на Съюза. Като основна причина за това може да се посочи липсата на 

ефективна политическа рамка и стабилно дългосрочно виждане на самия ЕС за развитието 

на енергията от ВЕИ. Наред с това като пречка се явяват и по-високите разходи за извлича-

не на енергия от ВЕИ в сравнение с извличането ѝ от традиционните енергийни източници. 

Необходимостта от надеждна и дългосрочна перспектива за бъдещето на възобновяемата 

енергия намира израз в приетите в следващите няколко години актове, които формират така 

необходимата дългосрочна визия за нейното развитие. Тази визия се очертава чрез поставя-

не както на средносрочни (до 2020 г.), така и на дългосрочни (до 2050 г.) цели. Съобразно 

тази визия през 2001 г. Европейският парламент и Съветът приемат Директива относно на-

сърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергий-

ни източници,
3
 а през 2003 г. приемат Директива относно насърчаване използването на био-

горива.
4
 Посочените документи, освен че дават дефиниции за различните видове енергия от 

ВЕИ, поставят национални индикативни цели, чрез които се цели държавите – членки на 

ЕС, да предприемат необходимите стъпки, за да насърчат потреблението и използването на 

тази енергия. В най-общ план може да се отбележи, че определените в директивите нацио-

нални индикативни цели, следва да съответстват на общата индикативна цел от 22,1% дял 

за електроенергия, произвеждана от възобновяеми източници до 2010 г. и дял на биогорива-

та до 2010 г., който да достигне и замести не по-малко от 5.75% от бензина и дизела, изпол-

звани в транспортния сектор. В тази връзка прави впечатление, че на този етап от развитие-

то на концепцията за енергията от ВЕИ се говори само за възобновяеми източници, използ-

вани за производство на електроенергия, като не се засягат други възможни приложения на 

тази енергия
5
.  

С оглед формиране на средносрочната си визия за развитие на възобновяемата енергия 

през 2007 г. Европейската комисия
6
 представи предложението си за стратегическите цели, 

които следва да бъдат постигнати до 2020 г.
7
 Сред тези цели се откроява достигането на дял 

                                                           
1
 За принципа на субсидиарност виж по-подробно Белова-Ганева, Г. Цит. съч., с. 51-59, както и Савов, 

Е., Н. Марин. Право на Европейския съюз с отчитане на Договора от Лисабон, Блгр. 2009, с. 164. 
2 Виж "Енергетика за бъдещето – възобновяеми енергийни източници. Бяла книга за стратегия на 

Общността и план за действие", COM (1997), достъпна на eur-lex.europa.eu 
3 Виж Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 относно 

насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни из-

точници на вътрешния електроенергиен пазар, достъпна на eur-lex.europa.eu 
4 Виж Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 относно насър-

чаване на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт, достъпна на eur-

lex.europa.eu 
5 Виж Choiollarnath, Carol Ni, Renewable Energy Tax Incentives and WTO Law Irreconcilably 

Incompatible?, р. 51 – 53, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011. 
6 Обозначавана по-нататък в текста като ЕК или Комисията. 
7 Виж Съобщение на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент: "Енергийна по-

литика за Европа", COM (2007) 1, достъпно на eur-lex.europa.eu 
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от 20% от енергията от ВЕИ и дял от 10% на енергията от такива източници в транспорта. 

Комисията предлага достигането на 20% до 2020 г. и в своята Пътна карта за възобновяеми 

енергийни източници.
1
 Пътната карта представлява неразделна част от Европейския страте-

гически преглед на енергетиката и представя дългосрочната визия за развитие и използване 

на енергията от ВЕИ. За постигане на целта от 20% се подчертава необходимостта от силен 

растеж и в трите сектора на възобновяема енергия: електроенергия, биогорива и отопление 

и охлаждане. Вече се говори за използване на възобновяемите източници не само за произ-

водство на електроенергия, а се насърчава и използването им за друг видове енергия.  

През следващите години се откроява необходимостта и от насърчаване на балансираното 

развитие на всички държави – членки на Съюза, включително и насърчаване на техноло-

гичното им развитие. Това води до промяна в подхода по отношение на енергията от ВЕИ, 

като през 2009 г. се приема Директива 2009/28/ЕО. Директивата е основният документ от 

актуалната правна уредба на енергията от ВЕИ и е един от ключовите компоненти от пакета 

от мерки, свързан с енергетиката и промяната на климата. С нея вече се обхващат всички 

видове възобновяеми енергийни източници, като се представя общата рамка по отношение 

на развитието и насърчаването на възобновяемата енергия.
2
 Освен това Директивата е пред-

назначена да осигури постигане на целите за енергия от възобновяеми източници до 2020 г. 

посредством определяне на задължителни национални цели за енергията от ВЕИ, които всяка 

държава членка трябва да приеме със свой национален план за действие. На следващо място с 

Директивата се създава всеобхватна схема за устойчиво развитие и по отношение на биогори-

вата и течните горива от биомаса, съдържаща задължителни изисквания за мониторинг и док-

ладване. През 2010 г. се приемат и други два документа, от значение за развитието на възоб-

новяемите енергийни източници, а именно Стратегия "Европа 2020" и Стратегия "Енергетика 

2020", на които ще бъде отделено специално внимание в настоящото изложение. 

Визията на Европа за енергията от ВЕИ не се изчерпва само с целите, предвидени да бъ-

дат постигнати до 2020 г.. В своята Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.
3
 Комисията 

представя изследване за възможните варианти за развитие на този вид енергия и в периода 

от 2020 г. до 2050 г. 

 

3. Енергията от ВЕИ в Стратегия "Европа 2020" и Стратегия "Енергетика 2020" 

Основна цел за Стратегията за интелигентен устойчив и приобщаващ разстеж "Ев-

ропа 2020" е 20 на сто дял за енергията от ВЕИ.
4
 В стратегията са посочени двата основни 

приоритета, които стоят пред енергетиката – климат и ресурси. За осъществяване на тези 

приоритети Комисията посочва няколко основни цели, които следва да бъдат постигнати в 

рамките на десетилетието до 2020 г. В областта на климата и ресурсите това са намаляване 

на емисиите на въглероден диоксит с поне 20% в сравнение с нивата от 1990 г. и нарастване 

на дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия с до 20%. За по-добра визуализация на 

стратегическите цели, за подчертаване на особената важност на ефективното използване на 

ресурсите, както и за набелязване на пътищата за постигане на определените цели, Страте-

                                                           
1 Виж Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: "Пътна карта за възобновяе-

мите енергийни източници. Възобновяемите енергийни източници през 21 век: изграждане на по-

устойчиво бъдеще", COM (2006) 848, достъпно на eur-lex.europa.eu 
2 Освен това с нея се се отменят двете предходни директиви – Директива 2001/77/ЕО и Директива 

2003/30/ЕО. 
3 Съобщение от Комисията до Европейския парламент до Съвета, до Европейския икономически и 

социален комитет и до Комитета на регионите "Енергийна пътна карта за периода до 2050", COM 

(2011) 885 окончателен, достъпно на eur-lex.europa.eu 
4 Виж Съобщение на Комисията "Европа 2020" Стратегия за интелигентен устойчив и приобща-

ващ растеж, COM (2010) 2020 окончателен, достъпно на eur-lex.europa.eu  
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гия "Европа 2020" предлага инициативата "Европа за ефективно използване на ресур-

сите". Инициативата поставя като водеща цел преминаването към ефективна от гледна точ-

ка на използването на ресурси нисковъглеродна икономика, която ще доведе до подобрява-

не на икономическите резултати при намалено използване на ресурсите, ще осигури сигур-

ност на доставките и ще помогне да се ограничи неблагоприятното въздействие върху 

околната среда. Чрез инициативата се дава дългосрочна рамка за дейности в подкрепа на 

политиката в много области, като например енергетика, транспорт, промишленост, селско 

стопанскво, рибарсво, биоразнообразие, регионално развитие и изменение на климата. Цел-

та е да се гарантира, че във всички политики ефективното използване на ресурсите ще бъде 

взето предвид по балансиращ начин, както и че ще се повиши сигурността по отношение на 

инвестициите и иновациите. Също така инициативата поставя акцент и върху въпроса за 

интегриране на енергията от ВЕИ чрез т.нар. "интелигентни мрежи".  

Целите, залегнали в Стратегия "Европа 2020", са доразвити и в Стратегията за конку-

рентоспособна, усточива и сигурна енергетика "Енергетика 2020"
1
. Целта на Стратеги-

ята "Енергетика 2020" е да обедини мерките, които са предприети до момента и да засили 

работата в области, в които се очертават нови предизвикателства. Акцент е поставен върху 

мерките, които е необходимо да се предприемат за постигане на средносрочните цели на 

политиката на Европа в периода до 2020 г. "Енергетика 2020" се съсредоточава върху пет 

приоритета, а именно: постигане на енергоефективна Европа; изграждане на общоевропейс-

ки интегриран енергиен пазар; постигане на най-високо ниво на безопасност и сигурност и 

защита на правата на потребителите; разширяване на енергийните технологии и нововъеде-

нията. За реалното постигане на тези приоритетни цели важна роля има енергията от ВЕИ. 

Така например изграждането на интегриран енергиен пазар е неразривно свързано с изиск-

ването, което се поставя пред мрежовата инфраструктура, а именно да позволява енергията 

от ВЕИ да бъде поставена при условия на равна конкуренция с традиционните източници, 

т.е енергийните мрежи да бъдат приспособени за енергия от ВЕИ. На следващо място за 

постигане на повишаване на енергийните технологии и нововъведения ще се вложат усилия 

най-вече в разработването на проекти в областта на ВЕИ. Комисията предвижда да даде ход 

и на няколко мащабни европейски проекта, а именно: интелигентните електроенергийни 

мрежи; внедряването на широкомащабно устойчиво производство на биогорива и не на 

последно място – осигуряването на начини за по-голяма икономия на енергия в градовете и 

селските райони и създаването на така наречените "интелигентни градове", които ще обе-

диняват най-доброто в областта на ВЕИ, екологосъобразния транспорт, енергийната ефек-

тивност и интелигентните електроенергийни мрежи. 

В заключение следва да се отбележи, че въпреки постигнатия немалък напредък по от-

ношение на енергията, добивана от ВЕИ, бъдещето налага доста предизвикателства, които 

следва да бъдат посрещнати с адекватни решения и политики. В своя "Доклад занапредъка в 

областта на енергията от възобновяеми източници"
2
 Комисията констатира, че ЕС като цяло 

е на път да постигне целите за 2020 г. Независимо от това обаче в доклада са визирани и 

някои проблеми за преодоляване. Така например един от основните проблеми, които стоят 

пред държавите членки, е свързан най-вече с констатираното бавно транспониране на Ди-

рективата за възобновяема енергия. Забелязани са и някои отклонения от националните 

                                                           
1 Виж Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите – Енергетика 2020 Стратегия за конкурентоспособна, ус-

тойчива и сигурна енергетика, COM (2010) 639, достъпно на eur-lex.europa.eu 
2 Виж Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и со-

циален комитет и Комитета на регионите "Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновя-

еми източници", COM (2013)175, достъпен на eur-lex.europa.eu 
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планове за действие в областта на енергията от ВЕИ, което от своя страна намалява яснота-

та и сигурността на инвеститорите, решили да вложат средствата си в изграждане на съо-

ръжения за енергия от ВЕИ. Друга причина за безпокойство, констатирана в доклада на Ко-

мисията, е неотстраняването на пречките пред навлизането на енергията от ВЕИ в употреба. 

Като причини за това са отбелязани бавното развитие на инфраструктурата и необосновани 

забавяния на свързване на съоръженията за производство на енергия от ВЕИ към електрое-

нергийната мрежа, което поставя производителите на този вид енергия в неравностойна и 

неизгодна позиция в сравнение с производителите на енергия от традиционни източници. В 

доклада е отбелязано, че трябва да се полагат адекватни усилия за преодоляването на тези 

пречки. Освен това в новата бюджетна рамка на ЕС се предвижда и финансова подкрепа за 

новите енергийни технологии и енергийната инфраструктура, която да спомогне за траен 

растеж в сектора на енергията от ВЕИ в Европа. Всичко това, както и постигнатия до мо-

мента напредък, ясно и недвусмислено показват, че в недалечно бъдеще може да се очаква 

утвърждаване на позициите и конкурентоспособността в световен мащаб, на производство-

то на енергия от ВЕИ в рамките на Европейския съюз. 
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ОТНОСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА  
ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

Силвия Димитрова,  
докторант в Юридически факултет на УНСС 

Електроснабдяването по своята същност е "предоставеното право и наложеното задъл-

жение на притежаващото лиценз дружество при условията на всеобщо предлагана услуга 

съгласно Закона за енергетиката, да снабдява с електрическа енергия битови потребители и 

предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., кои-

то не са се възползвали от правото си да изберат лицето, от което да закупуват електрическа 

енергия". 

С оглед развитието на икономическите взаимоотношения и търговския оборот, както и 

необходимостта от ускоряването им се налага използването на договори при общи условия, 

защото съществуват договори, при които коментирането и уговарянето на всяка клауза е 

практически невъзможно заради масовата им употреба. Това има следните положителни 

страни: общите правила са по-ясни, по-пълни и обхващат повече на брой хипотези, които 

възникват при сключване на договора; в най-голяма степен съответстват на отношенията, 

които регламентират; постига се бързина, защото страните не се налага да уговарят клаузи-

те на всяка такава сделка. 

Договорът за снабдяване с електрическа енергия по своята същност можем да определим 

като покупко-продажба с особен предмет, а именно – електрическата енергия. Електроразп-

ределителното дружество урежда взаимоотношенията си с потребителите, присъединени към 

мрежата, съгласно общи условия
1
, одобрени от Държавната комисия по енергийно и водно ре-

гулиране. При този договор клаузите не могат да бъдат индивидуално определяни поради естес-

твото му на масово разпространен и еднообразен двустранен договор. Ако бъде позволено едно 

обсъждане на условията на всеки отделен договор, би се затруднило значително сключването 

му. Съдържанието на този вид договори е типизирано според особеностите и стандартите, свър-

зани с него. Определените условия, от едната страна, стават клаузи на всички договори, които 

ще бъдат сключени в бъдеще, както и за тези, сключени преди това.  

В конкретния случай това са правата и задълженията на електроразпределителното 

предприятие, което е и краен снабдител по смисъла на закона за енергетиката, и на потре-

бителите; редът и начинът за измерване, отчитане и заплащане на електрическата енергия; 

отговорността и последствията при неизпълнение на договора; редът и начинът на прекра-

тяване на снабдяването с електрическа енергия и други
2
. 

Въпреки улесненията, които създават общите условия, те често са обект на критика, тъй 

като в тяхното използване повечето автори съзират ограничаване на свободата на договаря-

не. Освен това адресатът на предложението, съдържащо общи условия, е в неизгодна пози-

ция, тъй като често се явява икономически по-слабата и неопитна страна (при едностранни 

търговски сделки), когато предварително едностранно са определени договорните условия. 

Що се касае до договора за снабдяване с електрическа енергия правата на т.нар. иконо-

мически по-слаба страна (потребителите), са гарантирани посредством специалната проце-

                                                           
1 Чл. 98а, ал. 1 от Закон за енергетиката: крайният снабдител продава електрическа енергия при 

публично известни общи условия. 
2 Чл. 98а, ал. 2 от Закон за енергетиката. 
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дура, която е необходимо да бъде спазена, за да могат общите условия да влязат в сила съг-

ласно Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

Първата стъпка е изготвянето на проект за общи условия. В чл. 90 от Наредбата за ли-

цензиране на дейностите в енергетиката са изброени изчерпателно всички основни клаузи, 

които проектът трябва да съдържа. Например такива относно правата и задълженията на 

енергийното предприятие и на потребителите; условията за качество на снабдяването; ин-

формацията, която се предоставя на потребителите от енергийното предприятие, както и 

информация за въздействието върху околната среда относно емисиите от въглероден диок-

сид и радиоактивните отпадъци; срок на договора; условията за прекратяване или прекъсва-

не на снабдяването с електрическа енергия; реда за измерване, отчитане, разпределение и 

заплащане на електрическа енергия; реда за осигуряване на достъп до средствата за търгов-

ското измерване или други контролни приспособления; отговорността на енергийното 

предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с електрическа 

енергия; реда и сроковете за предоставяне и получаване от потребителите на индивидуал-

ните им сметки. 

Следващата стъпка е т.нар. оповестяване, което е вменено като задължение за крайния 

снабдител съгласно чл. 91 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 30 

дни преди представянето им за одобряване от ДКЕВР. Също така трябва да насрочат пуб-

лично обсъждане и да обявят в центровете за работа с потребителите и при оповестяването 

по деня, часа и мястото на неговото провеждане, като задължително канят на публично об-

съждане представители на организациите на потребителите. По този начин изрично се 

предвижда възможността потребителите да предяват възражения по проекта за общите ус-

ловия и да предложат специални такива. 

След изтичане на този срок трябва да бъде сезирана Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране с писмено заявление за одобрение на общите условия. ДКЕВР също нас-

рочва обществено обсъждане, което протича на два етапа. В първия комисията дискутира с 

представители на дружеството проекта за общи условия, дава становища и коментари. Във 

втория етап отново се дава възможност на граждани и организации да коментират клаузите 

от общите условия и да предлагат изменения.  

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се произнася в 30-дневен срок от 

представяне на информацията от публичното обсъждане на проекта за общи условия с реше-

ние за одобрение или отказ, което по своята същност има характера на административен акт. 

Следва да се отбележи, че в отклонение с общата разпоредба на чл. 16, ал. 1 от ЗЗД
1
 при 

този вид търговски отношения, общите условия влизат в сила, независимо че последните не 

са ги потвърдили писмено. Според разпоредбите на общите условия на "ЕВН БЪЛГАРИЯ 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" АД
2
 те влизат в сила не след одобрението им от ДКЕВР, а 30 

дни след публикуването им в поне един централен и местен ежедневник и интернет страни-

цата на дружеството. Особеното е, че не е необходимо писмено приемане от потребителите. 

От друга страна, за да бъдат добре защитени техните интереси, им се дава 30-дневен срок 

след влизане в сила на общите условия, в който могат да внасят в дружеството писмени ис-

кания за специални условия, които да бъдат различни от публикуваните. На практика пот-

ребителите имат 60 дни, в които добре да се запознаят с общите условия и да изразят стано-

вище по тях след влизането им в сила. За т.нар. икономически по-слаба страна има доста-

тъчна защита на интересите ѝ, защото се дава възможност да участва на практика в две об-

                                                           
1 Когато предложението включва общи условия, приемането е действително, ако съдържа писмено 

потвърждение на общите условия. 
2 Чл. 35 от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на "ЕВН БЪЛГА-

РИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" АД. 



384 

ществени обсъждания преди приемане и влизане в сила на общите условия, а след това по-

лучава подходящ срок за реакция отново на някои от условията, които не ѝ се струват под-

ходящи. Макар и дадена такава опция на потребителите, тя е по-скоро доста ограничена, 

защото не трябва да се поставят условия, различни от нормативно регламентираните, които 

поставят тези потребители в неравноправно положение спрямо останалите.  

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране може също да предлага измене-

ния на общите условия в три случая: ако това се налага от нормативен акт; от условията на 

лицензията, която трябва да притежава електроснабдяващото предприятие; или са необхо-

дими за защита на потребителите. В този случай ДКЕВР трябва да изиска становище от 

компанията и ако в тридесетдневен срок не получи писмено такова, се счита, че дружество-

то ги е приело.  

В правната доктрина е налице спор по повод характера на клаузите от общите условия 

на договора за снабдяване с електрическа енергия относно това дали те имат договорен ха-

рактер или представляват общ административен акт. Проф. Русчев подкрепя мнението, че 

по своето естество тези клаузи имат договорен характер, тъй като те са изготвени не от 

властнически орган, а само подлежат на одобрение от такъв. ДКЕВР не може да издаде об-

щите условия, а само да даде указания по тях, които могат да се обжалват пред съд
1
.  

Видно е, че така уредена процедурата е тежка и отнема изключително много време, кое-

то е възможно да предизвика множество проблеми не само за предприятието, но и за потре-

бителите. Интересен би бил въпросът какво трябва да се направи, ако съществено бъде из-

менен Законът за енергетиката или Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

По правило ще трябва да бъдат изменени и общите условия на дружеството, но ако те са на 

ниво обществено обсъждане, процедурата по приемането, одобряването от регулатора и 

влизането им в сила би се забавила все повече и повече.  

Не е за пренебрегване фактът, че тези договори се сключват изключително масово и 

бързото регламентиране на условията им е важно както за едната страна, така и за другата. 

От друга страна, потребителите трябва да са достатъчно добре защитени като икономически 

по-слаба страна. В Наредбата посредством правилата за обществено обсъждане на проекта 

за общи условия именно заради това се осигурява възможност на гражданите да дават пред-

ложения и становища за изменение на клаузите им.  

По мое мнение това не е най-подходящото решение с оглед това, че не всеки има позна-

нията, за да направи тази преценка. На практика първото обществено обсъждане е абсолют-

но ненужно и забавя процедурата по изготвяне и приемане на общите условия. Смятам, че 

ако би трябвало да остане част от нея, то трябва да се работи в насока да се подобри ефек-

тивността му. В тази връзка и с оглед на териториалното разпределение на електроснабди-

телните дружества в България би било подходящо за подобно обществено обслужване да се 

създават комисии към всеки областен град, в които да членуват специалисти в тази област и 

представители на граждански и потребителски организации, както и експерти по тези въп-

роси, предложени от местната власт. Това значително би подобрило диалога между дружес-

твото и потребителите, както и ефективността на обсъждането. В този случай процедурата 

няма да е по-кратка, но ще се подобри резултатът от нея.  

 

 

                                                           
1 Русчев, Ив. Сключване на договори при общи условия – проблеми в доктрината и практиката. 
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ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОТМЕНИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ 
В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

Емилия Дончева,  
докторант в Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски",  

e-mail: emilia.doncheva@abv.bg 

В "Държавен вестник" бр. 20 от 28.02.2013 г. е публикуван Закон за изменение и допъл-

нение на Търговския закон, с който се въвеждат съществени промени в правната уредба на 

отменителните искове в производството по несъстоятелност. В мотивите към Законопроект 

№ 254-01-15 от 16.02.2012 г. и Законопроект № 254-01-91 от 05.09.2012 г. на ХХХХІ На-

родно събрание се посочват недостатъците на уредбата на исковете за попълване на масата 

на несъстоятелността: липса на баланс между нуждите на производството по несъстоятел-

ност и тези на правната сигурност; липса на каквато и да било правна защита на ответници-

те по съответните искове (третите лица, договаряли с длъжника); широки възможности за 

обявяването на относително недействителни на нормални за оборота сделки, които с нищо 

не увреждат кредиторите; необосновано продължителен подозрителен период, който поня-

кога обхваща период от над 10 години; вътрешни колизии между чл. 646, ал. 2 и чл. 647 от 

Търговския закон, породени от факта, че редакцията на чл. 646, ал. 2 е създадена четири 

години след чл. 647; широки възможности за обявяването на относително недействителни 

плащания за услуги, които са жизнено необходими за продължаването на търговската дей-

ност на длъжника (телефон, ток, вода, отопление, одит, правни услуги и др.); вътрешни ко-

лизии с идеята за оздравяване на предприятието на длъжника – поради отказ на комунални-

те предприятия и търговските партньори да продължат търговските си отношения с него 

(предвид на риска от бъдещи искове за попълване на масата на несъстоятелността). 

Предмет на настоящото изследване ще бъдат само промените в уредбата на отменител-

ните искове в производството по несъстоятелност.  

Исковете за попълване масата на несъстоятелността са уредени в чл. 645, ал. 3 и 4,  

чл. 646 и чл. 647 ТЗ. В доктрината при действието на ТЗ (отм.) исковете за попълване на 

масата на несъстоятелността са наречени унищожителни или отменителни искове
1
. Все по-

често в доктрината
2
 и в съдебната практика

3
 вместо отменителни искове, се използва пре-

ферентни искове. Това наименование съдържа степен на контрадикторност. Значението на 

думата преференция е предимство, преимущество, давано на държава, фирма или организа-

ция
4
. Систематичното място на отменителните искове в Търговския закон е в глава 41, озаг-

лавена Попълване масата на несъстоятелността. Охранителни мерки, раздел І Попълване 

масата на несъстоятелността. Целта на отменителните искове е да се върнат определени 

имуществени права в масата, поради което употребата на преферентни искове е в противо-

                                                           
1 Ганев, В. Записки по търговска несъстоятелност. С, 1935; Кацаров, К. Систематичен курс по бъл-

гарско търговско право. Четвърто фототипно издание. С., 1990, с. 847. 
2 Стефанов, Ст. Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността. С., Сиби, 

2011. 
3 Решение № 325/27.11.2012 г. на ВАпС по в. т. д. № 559/2012 г., Решение № 319/17.06.2013 г. на 

ПАС по в. гр. д. № 505/2013 г., Решение № 64/02.08.2013 г. на ВКС по т. д. № 457/2012 г. 
4 Фаворизирането от страна на неплатежоспособен длъжник на някой от кредиторите. Оксфордски 

енциклопедичен речник по право. С., Сиела, 1998. 
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речие със същността на исковете. Тоест исковете не осигуряват предимство, а осигуряват 

защита срещу такова предимство, при това индиректно.  

 

Промени в чл. 645, ал. 4 ТЗ  

В текста на чл. 645, ал. 4 е добавено условието извършеното прихващане от длъжника да 

е не по-рано от една година преди подаването на молбата. С изменението подозрителния 

период, в който следва да е извършено прихващането, се ограничава. С решението за откри-

ване на производството по несъстоятелност съдът обявява неплатежоспособността, съот-

ветно свръхзадължеността, и определя началната ѝ дата. В практиката много често се опре-

деля начална дата на неплатежоспособността повече от пет, дори до десет години. Така съ-

ществуваше възможност за предявяване на искове за обявяване на недействителност на 

сделки, извършени в сравнително дълъг период, което пък от своя страна застрашава тър-

говския оборот. Не беше прието предложението за създаване на нова алинея 4 на чл. 608 

ТЗ
1
, съгласно която началната дата на неплатежоспособността е определената от съда дата, 

но не повече от три години преди деня на подаване на молбата
2
.  

Остана непроменен обаче вида на иска, а именно установителен "недействително по от-

ношение кредиторите на несъстоятелността", вместо конститутивен "може да бъде обявено 

за недействително", което съответства на характера на исковете за попълване на масата на 

несъстоятелността. 

 

Промени в разпоредбата на чл. 646 ТЗ  

Най-съществени са промените в чл. 646, ал. 2 ТЗ. В заглавието на разпоредбата думата 

"нищожност" е заменена с "недействителност". Извършената промяна съответства на прав-

ните белези на недействителността на сделките и действията по чл. 646 ТЗ. Това становище 

относно относителната недействителност на сделките и действията се застъпваше както в 

практиката
3
, така също и в доктрината, както при действащия Търговски закон, така и при 

отменения ТЗ
4
.  

Разпоредбата на чл. 646, ал. 1 ТЗ остава непроменена. Изменена е алинея 2 на чл. 646, 

която урежда оспорване на сделки и действия, извършени през подозрителния период. Ви-

дът на исковете е променен от установителен на конститутивен, тъй като настъпва промяна, 

която се изразява в прогласяване на недействителност по отношение на кредиторите на не-

състоятелността. 

Съгласно разпоредбата на чл. 646, ал. 2 ТЗ могат да бъдат обявени за недействителни по 

отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки, извършени от 

длъжника след началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, в 

посочените в т. 1 – 3 срокове преди подаване на молбата по чл. 625: 1. изпълнение на неи-

зискуемо парично задължение, независимо от начина на изпълнението, извършено в едно-

годишен срок; 2. учредяване на ипотека или залог за обезпечаване на необезпечено от 

длъжника дотогава вземане срещу него, извършено в едногодишен срок; 3. погасяване на 

изискуемо парично задължение на длъжника, независимо от начина на изпълнението, из-

вършено в 6-месечен срок. 

                                                           
1 Проект за изменение и допълнение на Търговския закон 254-01-15/16.02.2012 г.  
2 Това разбиране за максимален подозрителен период е прието в практиката при действието на ТЗ 

(отм.) – 399/20-ІІ Спирането на платките не може да бъде отнесено за време по-дълго от три години, 

считано от деня на решението, от смъртта на несъстоятелния или от оттеглянето му от търговията. 

Шишков, П. Търговски закон (изменения, допълнения и касационна практика). С., 1932, с. 73. 
3 Р. 105/25.11.2009 г., т. д. № 90/2009 г., І т. о., ВКС. 
4 Ганев, В. Цит. съч., Кацаров, К. Цит. съч., с. 848. 



 387

Действията и сделките следва да са извършени след началната дата на неплатежоспо-

собността, съответно в рамките на едногодишен срок по т. 1 и 2 и шестмесечен срок по т. 3 

преди подаване на молбата за откриване на производството. Когато кредиторът е знаел, че 

длъжникът е неплатежоспособен или свръхзадължен, срокът по ал. 2, т. 1 и 2 е две години, а 

срокът по ал. 2, т. 3 – една година. Знанието се предполага, когато длъжникът и кредиторът 

са свързани лица или кредиторът е знаел, или е бил в състояние да узнае обстоятелства, въз 

основа на които може да се направи обосновано предположение за наличието на неплате-

жоспособност или свърхзадълженост. Това предполага кредиторът да притежава специални 

знания относно материалноправните предпоставки за несъстоятелност и по-точно не за на-

личие, а за вероятност за неплатежоспособност. В сравнителноправен план Bancruptcy 

Code
1
 въвежда предположението, че длъжникът е неплатежоспособен в течение на 90 дни, 

предшестващи непосредствено датата на подаване на молбата. Намеренията на длъжника 

нямат значение. Параграф 130, (2) Insolvenzordnung предвижда знанието за неплатежоспо-

собността или за молбата за откриване на производство по несъстоятелност е равносилно на 

знанието за обстоятелства, които безусловно навеждат на извода за неплатежоспособност 

или за налична молба за откриване на производство по несъстоятелност. По отношение на 

лицето, което към момента на действието е било свързано лице с длъжника, се предполага, 

че е знаело за неплатежоспособността или за молбата за откриване на производство по не-

състоятелност. 

Отпада възможността да бъдат обявени за недействителни по реда на чл. 646, ал. 2 ТЗ 

безвъзмездна сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността и възмездна 

сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността, при която даденото значител-

но надхвърля по стойност полученото.  

Предишната редакция предвиждаше нищожност по отношение на кредиторите на несъс-

тоятелността на действия и сделки на длъжника след началната дата на несъстоятелността, 

съответно свръхзадължеността.  

С разпоредбата на чл. 646, ал. 5 ТЗ е предвидено изключение от приложението на ал. 2, 

т. 1 и 3, ако изпълнението е в кръга на обичайната дейност на длъжника и когато: е извър-

шено съобразно уговореното между страните едновременно с предоставянето на равнос-

тойна стока или услуга в полза на длъжника или до 30 дни след падежа на паричното за-

дължение, или след извършване на плащането кредиторът реално е предоставил на длъжни-

ка равностойна стока или услуга. § 1, т. 12 от Закона за счетоводството дава легална дефи-

ниция за "обичайна дейност" – съвкупност от стопански операции, извършвани регулярно 

от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност. Отново се създава въз-

можност да бъдат обявени за недействителни сделки, с които не се причиняват вреди на 

кредиторите на несъстоятелността. На следващо място законодателят използва равностойна 

стока или услуга, което също би създало проблеми при правоприлагането. Под равностойна 

стока следва да се разбира равна по стойност, еквивалентна стока.  

С разпоредбата на чл. 646, ал. 5 ТЗ е предвидено изключение от приложението на ал. 2, 

т. 2, когато залогът или ипотеката са учредени: преди или едновременно с предоставянето 

на кредит на длъжника; да заместват друго вещно обезпечение, което не може да бъде обя-

вено за недействително според правилата на този раздел; за обезпечаване на кредит, пре-

доставен за придобиване на предмета на залога или ипотеката.  

Чл. 646, ал. 7 ТЗ предвижда защита на третите лица, като недействителността по ал. 2 не 

засяга правата, които добросъвестни трети лица са придобили възмездно преди вписването 

на исковата молба. Недобросъвестността се предполага до доказване на противното, ако 

                                                           
1 Вж § 547 и § 553 Bancruptcy Code. 
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третото лице е свързано лице с длъжника или с лицето, с което длъжникът е договарял. Раз-

поредбата е аналогична на чл. 135, ал. 1, изр. 3 ЗЗД. 

 

Промени в разпоредбата на чл. 647 ТЗ  

Съгласно чл. 647 ТЗ освен в предвидените от закона случаи могат да бъдат обявени за 

недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и 

сделки, ако са извършени от длъжника в посочените в т. 1 – 6 срокове преди подаване на 

молбата по чл. 625: 

1. безвъзмездна сделка, с изключение на обичайното дарение, по която страна е свързано 

лице с длъжника, извършена в тригодишен срок; 

2. безвъзмездна сделка, извършена в двугодишен срок; 

3. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, 

извършена в двугодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответ-

но свръхзадължеността; 

4. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения, извършено 

в едногодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхза-

дължеността; 

5. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения в полза на 

кредитор, който е свързано лице с длъжника, извършено в двугодишен срок; 

6. сделка, която уврежда кредиторите, по която страна е свързано лице с длъжника, из-

вършена в двугодишен срок. 

Променен е началният срок на изчисляване на подозрителния период – от датата на по-

даване на молбата по чл. 625 ТЗ (за откриване на производство по несъстоятелност), а не от 

откриване на производството по несъстоятелност. Тази промяна на практика води до удъл-

жаване на подозрителния период, тъй като изтеклият период между датата на подаване на 

молбата и датата на откриване на производството по несъстоятелност не се взема предвид 

при отменителните искове. В разпоредбата на чл. 647 ТЗ е добавена нова алинея 2, съгласно 

която действия и сделки, извършени от длъжника в периода между подаване на молбата за 

откриване на производство по несъстоятелност и датата на решението за откриване на про-

изводство по несъстоятелност, също могат да бъдат обявени за недействителни по отноше-

ние на кредиторите на несъстоятелността.  

В разпоредбата на чл. 647, т. 1 обикновеното дарение е заменено с обичайното дарение. 

И при предишната редакция на текста в доктрината се приемаше, че става въпрос за оби-

чайното дарение
1
. По т. 2 може да бъде обявена за недействителна безвъзмездна сделка, 

извършена в двугодишен срок, докато старата редакция на текста предвиждаше безвъзмезд-

на сделка в полза на трето лице. Разпоредбата на т. 3 урежда обявяването на недействител-

ни по отношение на кредиторите нееквивалентни сделки, извършени от длъжника в двуго-

дишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадълже-

ността. Добавено е изискването сделката да не е извършена по-рано от датата на неплате-

жоспособността, съответно свръхзадължеността. Предишната редакция предвиждаше сдел-

ките да са извършени в двугодишен срок преди откриване на производството по несъстоя-

телност. В текста на разпоредбата на т. 4 друго обезпечение е заменено с лично обезпечение 

на чужди задължения. По т. 5 недействително по отношение на кредиторите е учредяване 

на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения в полза на кредитор, който е 

свързано лице с длъжника, извършено в двугодишен срок. Тук е въведено изискването 

обезпечението да е в полза на свързано лице с длъжника, докато старата редакция на текста 

предвиждаше необезпечено вземане на съдружник или акционер.  

                                                           
1 Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност. В. Т., Абагар, 2009, с. 114. 
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Отпада възможността да бъде обявено за недействително погасяването на парично за-

дължение чрез прехвърляне на собственост, извършено в 3-месечен срок преди началната 

дата на неплатежоспособността, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която 

кредиторите биха получили. 

В разпоредбата на чл. 647 е добавена нова алинея 3, съгласно която недействителността 

не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписва-

нето на исковата молба. Разпоредбата не се прилага в случаи на изпълнение от длъжника на 

публични вземания или на частни държавни вземания, чието принудително събиране се 

извършва по реда на публичните. С тази промяна е уредена защитата на третите добросъ-

вестни лица при предявяване на иск за обявяване на недействителни сделки с предмет вещ-

ни права върху недвижим имот, както при иска по чл. 135 ЗЗД.  

 

Промени в кръга на лицата, легитимирани да предявят отменителен иск 

След промените легитимирани да предявят иск по чл. 645, чл. 646 и чл. 647 ТЗ и по чл. 

135 ЗЗД, свързан с производството по несъстоятелност, са синдикът, а при негово бездейст-

вие – всеки кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок от откриване на производс-

твото, съответно от момента на обявяването на решението за възобновяване на спряно про-

изводство. В случаите, когато прихващането е извършено след датата на решението за отк-

риване на производството по несъстоятелност, срокът тече от извършването на прихваща-

нето. Прецизиран е срока за предявяване на исковете.  

С промяната се предвижда изрично правото на синдика, а така също и на кредитор, да 

предявява иск по чл. 135 ЗЗД. В трайната практика на ВКС се приемаше, че синдикът на 

дружество в несъстоятелност не е легитимиран да предяви, в това си качество, иск по чл. 

135 ЗЗД, насочен срещу дружеството – длъжник и трето лице – съдоговорител, за обявяване 

за относително недействителни спрямо масата на несъстоятелността на сделки или действия 

на длъжника. В тази хипотеза синдикът не действа от името на длъжника в изпълнение на 

правомощията си по чл. 658, ал. 1 ТЗ и процесуална субституция за упражняване на матери-

алните права на кредиторите не е изрично уредена в нормата на чл. 135 ЗЗД или в Търговс-

кия закон. Синдикът би могъл да предяви Павлов иск само от името на длъжника в случаи-

те, когато последният е кредитор и се атакува сделка или действие на негов длъжник, а в 

лично качество – когато синдикът се легитимира като кредитор на дружеството в несъстоя-

телност с вземането си за възнаграждение
1
.  

В ал. 2 на чл. 649 е уреден въпросът за активната легитимация на синдика, съответно 

кредитор за водене на обусловените от отменителните искове осъдителни искове за попъл-

ване на масата на несъстоятелността. За да се обвържат кредиторите от силата на пресъдено 

нещо, когато искът е предявен от кредитор, съдът служебно конституира синдика като съи-

щец. При предявен от кредитор иск по ал. 1 друг кредитор няма право да предяви същия 

иск, но може да встъпи като съищец не по-късно от първото по делото заседание. По отно-

шение на правната квалификация на осъдителния иск за връщане на сумата по обявеното за 

относително недействително спрямо кредиторите на несъстоятелността изпълнение няма 

единство в съдебната практика
2
.  

                                                           
1 Решение № 62 от 17.07.2009 г. на ВКС по т. д. № 39/2009 г., I т. о., ТК. 
2 Повече за правната квалификация на този иск вж Попова, В. Относителната нищожност по  

чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ на изпълнението на парично задължение на длъжника, възникнало преди откри-

ване на производството по несъстоятелност във връзка с въпросите на процесуалната легитимация за 

предявяване на осъдителния иск за връщане на сумата, дадена по това изпълнение и правната квали-

фикация на този иск, Норма, 2012 г., № 10, 5-24. 
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Следва да бъдат отбелязани и § 14 и § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, с които се урежда действието по 

време на приетите изменения в чл. 645, чл. 646, чл. 647 и чл. 649 ТЗ. Съгласно посочените 

разпоредби промените в чл. 645, ал. 4, чл. 646, ал. 2, ал. 5-7, чл. 647 и чл. 649 се прилагат за 

заварените искови производства за попълване масата на несъстоятелността. Предвидена е 

възможност в едномесечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение 

на Търговския закон предявените искове по досегашните разпоредби на чл. 645, ал.4,  

чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3, чл. 647 и чл. 649, по които производствата са висящи, могат да бъдат 

оттеглени без съгласието на ответниците, независимо от фазата, в която се намира произ-

водството. По отношение на предявените до влизане в сила на закона искове по чл. 646, ал. 

2, т. 2 и 4 се предвижда да се решават по досегашния ред. 

Във връзка с посочените разпоредби Търговска колегия на ВКС сезира Конституцион-

ния съд на Република България с искане за обявяване на противоконституционност на § 14, 

ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ТЗ в частта "и искови производства за попълване масата на несъсто-

ятелността", както и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР от ЗИД на ТЗ като противоречащи 

на Конституцията на Република България. С определение от 11.06.2013 г. по конституцион-

но дело № 12/2013 г., Конституционният съд допуска за разглеждане по същество искането 

на Общото събрание на търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване 

на противоконституционност на посочените разпоредби.  

С посочените разпоредби са поставят в различно положение страните по различните 

сделки – по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ (отм.) се предвижда запазване на досегашния ред, до-

като за тези по чл. 645, ал. 4, чл. 646, ал. 2 и чл. 647 ТЗ по висящите искови производства се 

прилагат новите разпоредби.  
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СУБРОГАЦИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО НОВИЯ 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
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Резюме: Суброгацията е един от институтите на частното право, който не е изслед-

ван в неговата цялост. Няма цялостно изследване нито на основата на римското право, 

нито на основата на българското частно право. В настоящото изследване ще се опитам 

да анализирам встъпването в правата на удовлетворения кредитор в изпълнителния про-

цес по новия Граждански процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008 г., Обн., ДВ, бр. 59 от 

20 юли 2007 г.); и в стария ГПК от 1952 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 1952 г., отм., ДВ, 

бр. 59 от 20 юли 2007 г.), и в новия няма никаква разлика в разпоредбите, които уреждат 

страните в изпълнителния процес, които не фигурират в изпълнителния лист на взиска-

теля. За начало ще разгледам най-основно в кои отрасли на частното право има встъпване 

в права на удовлетворения кредитор. По-нататък ще разгледам какви са правилата за 

страните в изпълнителния процес като цяло. В хода на изследването без да претендирам 

за висока научна обоснованост ще изясня не въпроса къде е поставена разпоредбата на чл. 

429, ал. 1 ГПК, а защо е необходима суброгация в изпълнителния процес изобщо.  

 

Summary: Subrogation is one of the institutes of private law that hasn’t been explored as a 

whole. There is whole analysis neither in the base of roman law, nor in Bulgarian private law. In 

this study I would try to analyse the substitution in the rights of the satisfied creditor in the 

executive process in the new Code of civil procedure. Both the old and new codes there is no 

difference in the norms that regulate the sides in the executive process, that do not figure in the 

executive list of the plaintiff. First, I will examine basically in which fields of private law there is a 

substitution of the satisfied creditor. Then I shall look at the rules for the sides in the executive 

procedure as a whole. In progress of the analysis without pretending of high scientific validity I 

will answer the question not where the norm of article 429, paragraph 1 of the Code of civil 

procedure, but why the subrogation in executive process is needed at all.  

 

Най-широко приложение суброгацията намира в облигационното право. На първо място, 

чл. 74 от Закона за задълженията и договорите казва, че този, който едно чуждо задължение, 

като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора. Суброгацията 

най-вече е налице там, където едно трето лице независимо от договорната връзка между 

кредитора и длъжника плаща престацията на длъжника. Това става в случаите, когато лице-

то има правен интерес, а то има правен интерес или когато е лично задължено, или когато е 

реално задължено. В ЗЗД най-общо това е правото на платилия солидарен длъжник срещу 

останалите съдлъжници за разликата (чл. 127, ал. 2 ЗЗД), правото на платилия поръчител за 

задължението на главния длъжник, правото на приобретателя, претърпял принудително 

изпълнение от прехвърляне на заложена или ипотекирана вещ (чл. 155, ал. 1 и 2 ЗЗД), при-

обретателят платил задължението на първия ипотекарен кредитор, като първият встъпва в 

правата на последния, от което се създава хипотезата на ипотекарен кредитор за собствена 

вещ (чл. 178 ЗЗД), платилият погрешка, ако кредиторът се е лишил добросъвестно от доку-
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мента или обезпечението на задължнеието (чл. 56 ЗЗД), както и обратния иск на управлява-

щия чужда работа без пълномощие (чл. 61, ал. 1 ЗЗД).  

Освен в облигационното право суброгацията намира не по-малко приложение и в областта 

на мегаотрасъла търговско право. Първо, в Търговския закон е налице суброгация в полза на 

менителничния поръчител, платил менителницата срещу длъжника по нея (чл. 485, ал. 3 ТЗ). 

Освен това в чл. 213, ал. 1 от Кодекса на застраховането предвижда встъпване в правата на заст-

рахования от застрахователя срещу причинителя на вредата. Аналогичен е случаят с чл. 288 от 

Кодекса на търговското корабоплаване, където, ако застраховащият се е отказал от правата си да 

търси вреди и загуби срещу третите лица, причинили щета, покрита от застраховката, или ви-

новно е направил невъзможно осъществяването им, застрахователят може да откаже да плати 

застрахователното обезщетение изцяло или за съответна част.  

Суброгация има също и в трудовото право. Така чл. 202 от Кодекса на труда предвижда 

право на иск на работодателя за изплатеното на пострадалия или неговите наследници (при 

увреждане здравето на работника или служителя или при смърт) срещу виновните работни-

ци или служители съобразно правилата на имуществената отговорност на работника или 

служителя.  

И така след като разгледахме възможностите за встъпване в правата на удовлетворения 

кредитор, следва да изясним въпроса каква е защитата на трети лица, чийто патримониум е 

значително намалял, съответно има разместване на паричната престация, макар и на правно 

основание. Въпреки това първо трябва да се отбележи фактът, че при хипотезите на чл. 56 и 

чл. 61, ал. 1 от ЗЗД това трето лице е изпълнило, макар да не е било нито лично, нито реално 

задължено. Ergо, това са частни случаи на встъпване. Основните следва да се търсят на ба-

зата на реално и лично задължените трети лица, които изпъляват, защото ако не изпълнят 

може да ги повлекат неблагоприятните правни последици на принудителното изпълнение. 

Какво се случва следователно, когато са платили чуждия дълг? От гледна точка на правната 

сигурност е недопустимо, а и може би недобросъвестно законодателят да задължи третото 

лице да предявява осъдителен иск срещу третото лице. След като кредиторът вече се е снаб-

дил с изпълнителен лист срещу длъжника, суброгацията идва на помощ именно в това си ка-

чество. Макар третото лице да не фигурира в изпълнителния лист, достатъчно е да се докаже, 

че е платило чуждия дълг чрез писмен документ за извършено плащане на кредитора. 

Разпоредбата на чл. 429, ал. 1, изр. 1 от ГПК съдържа обаче редица недостатъци. Тя гла-

си: наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и соли-

дарният длъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издаде-

ния в полза на взискателя изпълнителен лист. От една страна, не е посочено в предложение 

второ, за частното правоприемство какво точно да бъде то – дали ще е цесия, завет или дру-

го правно действие, което има за предмет частично прехвърляне на притезанието или вещта 

и което би било основание за издаване на изпълнителен лист, от който приобретателят да се 

ползва. От друга страна, не са включени застрахователят и менителнчиният поръчител, ма-

кар и като частни хипотези на встъпване. И това всъщност са случаи на суброгация ex lege, 

които de lege ferenda следва да се включат в разпоредбата на чл. 429, ал. 1 систематически 

след уредбата на платилия поръчител.  

В областта на изпълнителния процес следва да се разгледат от материалноправна гледна 

точка какви са отношенията между съдлъжниците и между съпоръчителите. В ЗЗД има поне 

две места, на които се говори за солидарни длъжници – чл. 53 и 54 ЗЗД относно непозволе-

ното увреждане причинено от няколко лица, а след това е отделен самостоятелен раздел 

първи на глава шеста от общата част на ЗЗД. В първия случай говорим за солидарност на 

извъндоговорно основание, при втория за договорно основание. Проф. Живко Сталев прие-

ма, че приемството в полза на платилия солидарен длъжник не държи сметка за отношения-

та между вътрешните отношения между съдлъжниците и смята, че би трябвало да бъде от-
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менено.
1
 Освен това се включва и решение 2420-67-I, сб. 220. Където е отречено правопри-

емството на предприятието в изпълнителния лист на увредения, ако солидарно осъдения 

работник е възразявал, че съпричинители на вредата са и други работници. Тук обаче в съв-

ременното българско законодателство от чисто позитивна гледна точка се намесва чл. 202 

от Кодекса на труда, който позволява на работодателя да встъпи в правата на увредения 

срещу виновните работници и служители. А както знаем от § 1, т. 1 от допълнителните раз-

поредби на Кодекса на труда работодател е всяко физическо лице, юридчиеско лице или 

негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образу-

вание (предприятие...). Ergo предприятието има законова възможност да встъпи в правата 

на увредения работник, а възражението на солидарно осъденият работник или служител е 

правно ирелевантно за суброгацията.  

В чл. 429, ал. 1, изр. 2 от ГПК е описано, че приемството съответно плащането от поръ-

чителя и съдлъжника се установява с писмени доказателства. Per argumentum a fortiori тук 

не са включени случаите на извъндоговорни отношения между третото лице и кредитора. 

Ето защо следва да се приеме, че има една законодателна празнота относно случаите на 

платилия чужд дълг по погрешка на кредитор по чл. 56 ЗЗД и правата на застрахователя 

срещу делинквента по чл. 213 от КЗ. В пъривя случай не говорим за наличие на правен ин-

терес. Третото лице плаща по грешка на кредитор, на когото не дължи, а последния добро-

съвестно е унищожил разписката или документа. Не става ясно нито в ЗЗД, нито в ГПК как-

ви са правните способи за защита на това лице. Същото се отнася и за застрахователя по 

Кодекса на застраховането. Гаранцията е предвидена в чл. 213 от Кодекса, но това е негова-

та материалноправна гледна точка и не следва да се приема за достатъчно. В интерес на 

правната сигурно следва de lege ferenda при последващо изменение на ГПК да се предвиди 

изменение по отношение на тези трети лица. Защото те не са задължени по главното взема-

не, както е поръчителят например.  

Не на последно място следва да се разгледа един проблем, който предизвиква сериозни 

спорове в правната доктрина. От една страна, проф. Ангел Калайджиев приема, че суброга-

цията не е необходимо да се отбелязва в нотариалния акт на договорната ипотека или мол-

бата на законната ипотека, за да има действие за ипотеката.
2
 Авторът се позовава на разпо-

редбата на чл. 171 ЗЗД, но това сякаш не е най-правилното тълкуване на текста. Самата 

норма гласи следното: Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипо-

тека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването 

и заместването в задължение, обезпечено с ипотека, за да имат действие, трябва да бъдат 

извършени в писмена форма с нотариална заветка на подписите и вписани в имотния 

регистър. Следвайки буквата на закона би могло да се приеме за верен факта, че встъпване-

то във вземането, обеременено с ипотека не е съществена част от договора. Но от логичес-

кото тълкуване на същата разпоредба, както и на разпоредбата на чл. 17 от Правилника за 

вписванията, би било по-правилно твърдението, което приема, че всъщност встъпването в 

ипотеката, имайки за условие за действителност нотариалната заверка на подписите и впис-

ването в имотния регистър, е съществен елемент от договора за ипотека респ. искането за 

учредяване на законна ипотека. А то ще бъде съществен елемент, за да се знае коя страна е 

длъжник и коя кредитор по договора. И дори да не се изисква в договора, се изисква въпре-

ки това в партидата на имота. По-нататък от това следва, че това може да се разглежда като 

несъдебно основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 418 във връзка с чл. 417, 
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т. 3 от ГПК. На него обаче може да се възрази от страна на длъжника (чл. 414 ГПК), което 

ще наложи предявяването на положителен установителен иск за доказване на вземането. 

Бидейки несъдебно изпълнително основание, подлежащо на възражение, би следвало да се 

приеме за прецизно твърдението,1 че е необходимо в чл. 429, ал. 1 изрично да се предвиди 

de lege ferenda право и на платилото трето лице по залог или ипотека естествено когато е 

било лично задължено или като приобретател е претърпял принудително изпълнение по 

ипотекиран имот.  

В заключение следва да кажем, че суброгацията би следвало да се разглежда по-скоро 

като институт на гражданското право – обща част, отколкото само на облигационното пра-

во. Суброгацията в материалното право е основанието (causa) за процесуалното право. Тол-

кова важно е приложението на суброгацията в изпълнителния процес, че без сериозна зако-

нова регламентация има опасност да се застраши правният интерес на третите лица, а оттам 

и на правната сигурност.  
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