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ПРЕДГОВОР 

Уважаеми читатели, 
Пред вас е сборникът с докладите, представени на Юбилейната научна конфе-

ренция "Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба", организирана 
от Юридическия факултет на УНСС и проведена на 24.11.2016 г. Тя е юбилейна, 
защото през 2016 г. Юридическият факултет на УНСС отбеляза своята 25-го-
дишнина. В същото време тя е и продължение на традицията всяка година в края на 
м. ноември нашият факултет да бъде домакин на голям научен форум, събиращ 
учени юристи от всички юридически факултети в страната, а също така представи-
тели на практиката – съдии, адвокати, юрисконсулти. Близо стоте доклада са раз- 
пределени в два тома, всеки с по две направления – том І "Частно право", с направ-
ления "Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските 
отношения" и "Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения" 
и том ІІ "Публично право. Икономика", с направления "Усъвършенстване на нор-
мативната уредба в областта на държавното регулиране и контрола върху стопанс-
ката дейност" и "Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на наказа-
телноправната защита на стопанските отношения". 

Материалите в сборника са съобразени със законодателството и съдебната прак-
тика към м. ноември 2016 г. 
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА  
В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО  

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Проф. д.ю.н. Цветана Каменова 
Катедра "Частноправни науки", ЮФ, УНСС 

kamenovat@gmail.com 

Резюме 
Всички държави създават свои собствени правни норми за уреждане на частноправни 

отношения. Много държави участват в многостранни или двустранни международни дого-
вори, уреждащи въпроси на международното частно право. Нещо повече, държавите – 
членки на Европейския съюз, са обвързани от нормите, приети от Европейския съюз в об-
ластта на международното частно право. 

Международното частно право е тази област на правото, която се прилага в случаите, 
когато е налице международен елемент в дадено правоотношение. Наличието на такъв 
международен елемент е достатъчно, за да възникнат редица въпроси, и функция на между-
народното частно право е да даде отговор на тези въпроси и да подпомогне намирането на спра-
ведливи разрешения. Най-важното развитие на международното частно право през последните 
години е така нареченото "европеизиране" на МЧП, което се изразява в продължаващото актив-
но участие на законодателните органи на Европейския съюз в тази област. 

Ключови думи: международно частно право, Европейски съюз, резолюции, директиви. 

REFINEMENT OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW  
IN THE EUROPEAN UNION 

Prof. D.Sc. (Law) Tsvetana Kamenova 
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE 

kamenovat@gmail.com 

Summary 
Every country has its own system of private international law. Many States are also party to 

international or bilateral treaties regarding issues of private international law. Furthermore, the EU 
Member States are bound by EU rules on private international law. 

Private international law is the area of law that is applied whenever a private relation contains a 
foreign element. The presence of such a foreign element in a legal matter raises a number of 
questions and it is the function of private international law to provide an answer to these questions 
and to ensure just solutions. The most important recent development for private international law 
in Europe is the so-called Europeanization or ‘Communitarization’ of private international law, 
which is characterized by the continued involvement of the European Union legislator in the field 
of private international law. 

Key words: private international law, European Union, regulations, directives. 
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Всички държави създават свои собствени правни норми за уреждане на частноп-
равни отношения. Тези норми се различават в отделните държави, но това не може 
да възспира взаимодействието между тези норми: юридическите и физическите 
лица встъпват в различни видове правоотношения с международен елемент. Най-
яркият пример за правоотношения с международен елемент между юридическите 
лица е международната търговия. Физическите лица с гражданство или обичайно 
местопребиваване в различни държави могат да сключват бракове помежду си, да 
се реализират на пазара на труда в друга държава, да получават наследство, което 
се е открило на територията също на друга държава, и др. 

Международното частно право е тази област на правото, която се прилага в слу-
чаите, когато е налице международен елемент в дадено правоотношение. Наличие-
то на такъв международен елемент е достатъчно, за да възникнат редица въпроси, 
функция на международното частно право е да даде отговор на тези въпроси и да 
подпомогне намирането на справедливи разрешения. 

Първият въпрос, който се поставя при наличието на казус с медународен еле-
мент, е въпросът относно юрисдикцията – кой съд е компетентен да разгледа едно 
дело с международен елемент. Ако например възникне проблем относно изпълне-
нието на договор между субекти на частното право от България и Румъния, пред 
съда на коя държава – България или Румъния, трябва да бъде отнесен за разрешава-
не конкретният спор? 

Вторият въпрос, който може да възникне, след като е взето решението за компе-
тентния съд, е въпросът дали за решаването на конкретния казус трябва да намери 
приложение българското или румънското право? Или може да бъде приложено 
правото на трета държава или унифициращ правото акт, приет като международен 
договор? 

На трето място, след решаването на съответния казус от правораздавателния ор-
ган ще бъде необходимо да се определи как и при какви обстоятелства това реше-
ние може да бъде признато и изпълнено в друга държава, различна от държавата, в 
която е постановено от съответните правораздавателни органи. 

Решаването на посочените три основни въпроса е ядрото на всички национални 
системи на международно частно право. Но международното частно право на от-
делните държави невинаги включва само тези три въпроса. В някои държави – нап-
ример във Франция и в Белгия, правните норми относно гражданството се смятат за 
част от международното частно право. В други държави, като например в Швейца-
рия, нормите относно арбитражното решаване на спорове, по които е налице меж-
дународен елемент, също се отнасят към международното частно право. (В нашата 
страна, както и в повечето европейски страни, тези норми са включени в отделни 
закони за международния търговски арбитраж, въпреки че се изследват от между-
народното частно право като дял от правната наука и се изучават в рамките на 
учебната дисциплина "Международно частно право".) 

Една от особеностите на нормите на международното частно право се заключава 
в това, че те могат да регулират само кой е компетентният юрисдикционен орган 
или само да определят правото на коя държава ще бъде приложимо право, както и 
дали признаването и изпълнението на постановеното решение са възможни. В зави-
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симост от конкретния случай нормите на международното частно право могат да 
бъдат определяни само като процесуални норми или само като общо формулирани 
отпращащи норми, съдържащи се в националното законодателство или в унифици-
ращ международен акт, без да засягат конкретния спор по същество. 

Освен това трябва да се отбележи, че естеството на специфичните за междуна-
родното частно право колизионни норми е различно от нормите, уреждащи юрис-
дикцията или признаването и изпълнението на постановените решения. Единствено 
колизионните норми могат да водят до прилагането на чуждестранно право – смята 
се, че те уреждат по същество правоотношението с международен елемент, докато 
нормите относно юрисдикцията и признаването и изпълнението на постановените 
решения имат процедурен характер. 

Една от основните причини държавите да имат национално законодателство, 
национална система на международно частно право (независимо дали това са нор-
ми, кодифицирани в отделен нормативен акт или включени като части в отделни 
нормативни актове) е очакването на страните по едно правоотношение с междуна-
роден елемент тяхното правоотношение да бъде уредено от съответен нормативен 
акт. Игнорирането на чуждестранните законодателни решения или на уредбата, 
създадена посредством международни договори, биха довели до несправедливо 
решаване на конкретния казус. 

Друга важна цел на международното частно право е да се постигне междуна-
родна хармония на постановените решения. Тази цел бе формулирана още през 
втората половина на XIX век от германския учен Савини. Според тази теория раз-
личните държави би трябвало да се стремят да постигнат еднообразното решаване 
на проблемите. Тази цел е изключително трудно да бъде постигната, тъй като всяка 
държава по принцип има свободата да прецени как да регулира отношенията с 
международен елемент. Ако се държи сметка за чуждестранните закони ще бъде 
възможно да се избегнат т.нар. "куцащи" правоотношения, т.е. правни отношения, 
които са признати в една държава, но не са признати в друга държава. Това би доп-
ринесло също така и за стабилитета на постановените съдебни решения от съдили-
щата на една държава. 

Източниците на международно частно право се отличават също с особености: 
норми на международното частно право се съдържат не само в националноправни-
те източници, но и в международни договори и в източниците на правото на Евро-
пейския съюз. 

В това изложение няма да се спирам подробно на националните правни източ-
ници. Ще отбележа само, че наред с приетия през 2005 г. Кодекс на международно-
то частно право на Република България норми на българското международно част-
но право се съдържат и в други закони или в подзаконови актове (напр. в Закона за 
авторското право и сродните му права, в подзаконови актове относно осиновявани-
ята с международен елемент и др.). 

През втората половина на ХХ век стана изключително актуално т.нар. "интерна-
ционализиране" на международното частно право. Създадени бяха голям брой 
двустранни договори за правна помощ. Под егидата на ООН (в частност в резултат 
на дейността на УНСИТРАЛ) бяха изработени и приети многостранни междуна-
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родни договори, уреждащи частноправни отношения международен елемент. Като 
пример в тази насока може да бъде посочена Виенската конвенция за международ-
ния договор за продажба на стоки. Изключително активна бе и дейността на специ-
ализирани международни организации, целящи унифицирането на нормите на 
международно частно право: унифициране на преки норми от УНИДРОА и унифи-
циране на процедурни и колизионни норми от Хагската конференция по междуна-
родно частно право. 

За държавите, членуващи в ЕС, най-важното развитие в разглежданата област е 
т.нар. "Европеизиране" на международното частно право1. 

За да се разбере влиянието на европейското право в тази област, е необходимо 
да се проследи историческото развитие на основанието за създаване на унифицира-
на колизионноправна уредба в Европейския съюз. Правната основа на европейското 
международно частно право се изменяше постепенно и бе отразена в следните актове: 

А) В Договора за създаване на ЕИО, чл. 220, впоследствие чл. 293 ЕО, сега отменен. 
Б) В договора от Маастрихт – един текст бе посветен на разпоредбите за сътруд-

ничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. 
В) В договора от Амстердам – това са чл. 65, 67, 68, 69. 
Г) В ДФЕС – чл. 67 и чл. 81. 
Както показва развитието на правната уредба, Европейският съюз последовател-

но променя, и то драматично, своята политика по отношение на междинародното 
частно право. От простото позоваване на възможността за държавитечленки да 
сключват договори в областта на международното частно право, компетенциите на 
Европейския съюз сега са нараснали вече до стандартни компетенции, за които се 
прилагат само общите ограничения. 

Запознаването с основните положения на текстовете, изложени по-горе, показва, 
че невинаги това е било така. В миналото се е изисквала проява на определено 
творчество от страна на Европейската комисия, за да възприеме една или друга 
правна уредба. 

Подписаният през 1957 г. Римски договор за създаване на Общ пазар не съдържа 
разпоредби за правната рамка на договорното право в Общността, нито за хармони-
зирането или унифицирането на международното частно право. В чл. 220 се съдър-
жа само указание за държавите членки за това, че могат да влязат в преговори, за да 
уредят взаимното признаване и изпълнение на съдебни и арбитражни решения. 
Така европейското международно частно право първоначално бе изразено в две 
международни конвенции: в Брюкселската конвенция за юрисдикцията и изпълне-
нието на съдебни решения по граждански и търговски дела от 1968 г. и в Римската 
конвенция за приложимото право към договорите от 1980 г. 

С присъединяването на нови държави към Европейския съюз бе необходимо те-
зи две конвенции да бъдат ратифицирани отново от всички договарящи държави. 
Увеличаването на броя на държавите членки на интеграционната общност правеше 
този процес все по-тежък и изискващ повече време, като през 1997 г. се обсъждаше 

                              
1 До влизането в сила на Договора от Лисабон то бе известно като "комунитаризиране на 

международно частно право" – от Community. 
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дали не е необходимо да се налагат санкции на държавите членки, които не одобря-
ват внесените изменения в конвенциите. 

Съществено неудобство от използването на този метод – метода на унифициране 
на международното частно право чрез сключването на междуправителствени дого-
вори в рамките на Европейския съюз, произтича и от обстоятелството, че този ме-
тод има пред вид само държавата като основен създател на нормите на частното 
право. Констатирано бе, че международните договори не отговарят на особените 
нужди, възникващи от съществуването на хармонизирани или уеднаквени матери-
ални норми на частното право, които са въведени в действие на наднационално 
равнище посредством регламентите и директивите, приемани в рамките на Евро-
пейската общност. Известно е, че директивите имат действие по отношение на су-
бектите на частното право едва след като бъдат трансформирани във вътрешното 
законодателство на държавите членки.  

С изключение само на една тясна категория директиви, предвидени след прие-
мане на договора от Лисабон. Те нямат свое собствено "качество" в международно-
то частно право. Това, което има значение за международното частно право, са 
правните норми, установени във вътрешното законодателство на държавите член-
ки, които правни норми са приети в изпълнение на определена директива. 

Комисията на Европейския съюз е чувствала необходимостта да гарантира ми-
нималните стандарти, закрепени в дадена директива, като включи в нея специфич-
на колизионна норма, отричаща възможността за избор на правото на държава, коя-
то не членува в Европейската общност, ако договорът има "тясна връзка" с терито-
рията на държавите членки. Специалистите по международно частно право в Евро-
пейския съюз, които изследват тези въпроси през 90-те години, констатират, че е 
налице един непроходим лабиринт от разпоредбите на Римската конвенция за при-
ложимото право към договорите, директивите на Европейската общност и различ-
ните закони, имплементиращи тези разпоредби в отделните държави членки. 
Именно поради това германският автор Basedow прави извод, че е необходимо съз-
даването на ясни и изчерпателни норми на международното частно право, които да 
държат сметка за съществуващото право на Общността1. 

Сферата на приложение на регламентите не се определя от националните норми 
на международното частно право, а се определя от самите регламенти. Регламенти-
те имат пряко и непосредствено действие, те имат приоритет пред националното 
право на всяка държава – членка на Европейския съюз. 

След приемането на договора от Амстердам, който влезе в сила през 1998 г. и с 
който бяха направени значителни изменения на Договора за ЕС, се заговори за не-
обходимостта от основно преразглеждане и преструктуриране на международното 
частно право в Европейския съюз.  

Всъщност след приемането на договора за създаването на Европейския съюз 
(това е договорът от Маастрихт) през 1992 г. бяха направени първи стъпки към 
                              

1 Basedow, J. European Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam. – In: Barclers, P., J. 
Zekoll. International Conflict of Laws for the Third Millemium. Essays in Honor of Fr. K. 
Juenger, 2001; Basedow, J. The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of 
Amsterdam. – In: Common Market Law Review, 2000, № 3, p. 687-708. 
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създаване на законодателни структури на европейско равнище за т. нар. "трети 
стълб" на Европейския съюз – "правосъдие и вътрешни работи". За първи път сред 
областите от общ интерес за държавите членки бе споменато "съдебното сътрудни-
чество по граждански дела" – чл. К.1. 

Но основната форма на сътрудничество в тази област все още бяха международ-
ните договори. Единствената конвенция, приета след договора от Маастрихт, бе 
така наречената Конвенция Брюксел II за юрисдикция и за признаване и изпълне-
ние на решенията по брачни дела. 

Значителна промяна след приемането на договора от Амстердам бе прехвърля-
нето на отговорността за създаване на законодателна уредба относно съдебното 
сътрудничество по граждански дела от третия стълб на Европейския съюз към така 
наречения "първи стълб", тоест към Европейската общност. Новата глава 4 от дого-
вора съдържаше разпоредби относно бъдещите действия на Общността. Член 65 
(Art. 65) (предишен чл. 73m) гласи: 

"Мерките относно сътрудничеството в областта на правосъдието, свързани с об-
ласти на гражданското право с трансгранични последици, които трябва да бъдат 
приети съгласно чл. 67 в необходимата за правилното функциониране на вътреш-
ния пазар степен, целят също така: 

а) да подобрят и опростят: 
- системата за трансгранично известяване посредством съдия-изпълнител или по 

пощата, на съдебни и извънсъдебни актове; 
- сътрудничеството в областта на събирането на доказателства; 
- признаването и изпълнението на решения в областта на гражданското и тър-

говското право, в това число и извънсъдебните решения; 
б) да подпомагат сближаването и съвместимостта на приложимите в държавите 

членки правила в областта на колизионното право и подсъдността; 
в) да премахнат пречките за правилното протичане на гражданското производст-

во, като при нужда подпомагат сближаването и съвместимостта на приложимите в 
държавите членки правила относно гражданския процес." 

Член 67 предвижда специална процедура, която трябва да се следва от институ-
циите на Общността в тази област. Констатирано е, че евентуалното противопоста-
вяне на държавите членки да преотстъпят своите законодателни компетенции в 
областта на международното частно право на Общността би могло да бъде преодо-
ляно само чрез създаване на задължения, които да бъдат изпълнени в определени 
периоди от време. 

Друга особеност на тази глава от договора е предвидената за националните съ-
дии в държавите членки възможност да отнасят предварително въпроси до Съда на 
Европейската общност в Люксембург. 

Трябва обаче да се подчертае, че сред специалистите като цяло съществуваше 
напрежение и съпротива срещу създаването на колизионни норми от институциите 
на Общността. Освен това, три държави – членки на Европейския съюз, отказаха да 
участват в предприемането на мерки съгласно глава IV от Договора от Амстердам. 
Съображенията на тези три страни не са свързани с международното частно право, а с 
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нежеланието им да се откажат от контрол над имиграцията и търсенето на убежище 
след прехвърляне на законодателните правомощия върху органите на Общността. 

В продължение на много години Европейският съюз проявяваше активност в 
областта на МЧП, като в отделни директиви бяха включвани колизионни норми, 
често несъгласувани с други актове на Европейския съюз1. 

Редица специалисти по международно частно право в отделните държави член-
ки приемат, че с Договора от Амстердам е установена нова компетентност на Общ-
ността в областта на законодателната уредба на международното частно право. 
Безспорно е, че всъщност единствената форма на законодателен акт, приет от Общ-
ността, която гарантира същите преки последици като международната конвенция, 
това е регламентът. Германският автор Kohler констатира, че след влизането в сила 
на Договора от Амстердам така нареченото "европейско" колизионно право (разби-
рано като норми на международното частно право и на международния граждански 
процес, закрепени било в първични, било във вторични актове на Европейската 
общност) навлезе в процес на създаване на норми от т.нар. трето поколение2. При-
емат се следните определения за трите "поколения" норми на МЧП в рамките на 
европейската интеграция. 

Първо поколение норми – това са нормите, създадени в резултат на сключени 
междуправителствени договори на основание чл. 220 от Римския договор – Брюк-
селската конвенция от 1968 г. и Римската конвенция за приложимото право към 
договорите от 1980 г. Така например чл. 220 не изброява стълкновителните проб-
леми или уредбата на юрисдикциите като области, в които би било възможно хар-
монизиране чрез сключване на договори. Това обаче не спира Комисията да иници-
ира създаването на Брюкселската конвенция за юрисдикцията през 1968 г. 

Второ поколение колизионни норми бяха споменатите норми в отделните акто-
ве на Общността, появили са след сключването на Договора от Маастрихт, които 
съществуват паралелно с нормите на конвенциите. След влизане в сила на Договора 
от Маастрихт в рамките на т. нар. "трети стълб" бяха изработени два междуправи-
телствени договора, които обаче не влязоха в сила, а впоследствие бяха трансфор-
мирани в регламенти. 

Трето поколение колизионни норми – това са нормите, които се създават не 
посредством международни договори, а чрез актове на Общността. Или, както об-
разно се изразява германският професор Kohler, "държавите членки се сбогуваха с 
европейското колизионно право като автономни действащи лица и предоставиха 
тази дейност изцяло на органите на Общността". На 29 май 2000 г. – само една го-
дина след влизането в сила на Договора от Амстердам, Съветът прие три регламен-
та, съдържащи норми на международното частно право. 

Днес броя на регламентите в тази област на правото е вече 18. Паралелно с уве-
личаването на броя на приетите регламенти трябва да отбележим една друга особе-
                              

1 Обзорен преглед на тази дейност е направен в студията ми "Развитие на международ-
ното частно право в Европейския съюз (Римската конвенция от 1980г.)". В: Научни трудове 
на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", кн. 7 Право, Том 2, 2001 с. 5-35. 

2 Kohler, Ch. Interrogations sur les sources du droit international prive europeen apres le traite 
d’Ámsterdam. – Revue critique de droit international prive, 1999, №1, p. 1-30. 
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ност, а именно: с приемането на отделни регламенти бяха отменени съответно час-
ти от Кодекса на международното частно право на нашата страна.  

В заключение може да се констатира, че с бързи темпове се върви към създаване 
на един единен Регламент за международното частно право на Европейския съюз.1 
Той би трябвало да унифицира създадената до момента уредба с отделни актове – 
регламенти и директиви, приети от органите на Европейския съюз. 
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1 Lagarde, P. Embryon de Reglement portent Code europeen de droit international prive. In: 
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Резюме 
Настоящото изложение е посветено на слабо изследваната в българската доктрина кате-

гория на несъщинските задължения (известни повече с немското си наименование 
Obliegenheiten). Чрез проследяване на съществуващите виждания за тяхната правна същност 
е обоснована авторовата позиция, че се касае до специфична категория правни задължения 
в интерес на задълженото лице, чието изпълнение не може да бъде искано нито доброволно, 
нито принудително. В статията са изведени и някои систематични критерии при очертаване 
на общи правни специфики на несъщинските задължения, като се стига до извода, че не 
става дума за единна, хомогенна група от правни задължения. Направени са необходимите 
терминологични бележки и отграничения от сходни явления, които погрешно биват смесва-
ни и на които се приписва качеството несъщински задължения 

Ключови думи: несъщински задължения, санкционна гарантираност, задължения в ин-
терес на задълженото лице, непораждане на претенция за вреди. 
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Summary 
The string of words, "Obliegenheiten" may seem like a random conjunction of academic topic 

noun selected from columns in a word game, but it actually refers to poorly investigate in our 
doctrine kind of obligations which were given birth in the German law doctrine and in literal 
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В българската правна доктрина1 несъщинските задължения не са детайлно разг-
леждани, а наименованието им е заимствано от обозначeнието им в немската докт-
рина, като Obliegenheiten или Lasten (тежести). В исторически план обособяването 
на категорията несъщински или неистински задължение се приписва на R. Shmidt,2, 
един от първите, описал и посветил цялостно изследване на този специфичен вид 
правни задължения. Той въвежда и термина Obliegenheiten3, който в основното си 
значение означава задължение, като други възможни, макар и по-фигуративни 
обозначавания на неистинските задължения, са: "вина спрямо себе си", "причиня-
ване на вреди на себе си". При все това и в немската доктрина някои автори4 пред-
лагат назоваването на тези задължения с термина тежести. Впрочем такова означа-
ване на неистинските задължения не е чуждо и на българската правна доктрина5, 
въпреки че се уточнява, че подобно наименуване не е съвсем коректно. В действи-
телност несъщинските задължения по българското право се различават значител-
но от т.нар. тежест, поне доколкото тежестта създава право в полза на заин-
тересуваното лице да иска нейното изпълнение, докато изпълнението на несъщинс-
ко задължение е в интерес на задълженото лице.  

В авторитетното издание Max Planck Encyclopedia of European Private Law6 се 
сочи, че концепцията и разграничението на договорните условия, които уреждат 
т.нар. предпазни задължения (Precautionary obligations), известни още като несъ-
щински задължения, са намерили израз в правния ред на различните европейски 
законодателства. Така например в Германия, Австрия и Швейцария те се наричат 
задължения, предшестващи настъпването на застрахователното събитие 
(Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls, obligations prior to the occurrence 
of the insured event). В Белгия, Франция, Люксембург те се определят като clauses de 
déchéance. В Англия, Шотландия, Ирландия обикновено се наричат гаранции или 
обезпечителни гаранции (warranties, promissory warranties, continuing warranties or 
warranties as to the future). В Швеция и Финландия законовият термин е задължения 
за грижа – предпазни предписания, предпазни правила за изпълнение (suojeluohjeet, 
säkerhetsföreskrifter, sikkerhedsforholdsregeler; duties of care, safety prescriptions and 
safe conduct rules), като се сочи, че последните определения най-точно отразяват 
същността на този вид задължения за предпазливост. Поради това не е странен 
фактът, че и в Принципите на европейското застрахователно договорно право 

                              
1 Диков, Л. Курс по българско гражданско право, Т.1, Обща част. С., 1940, с. 130-131. 
2 Shmidt, R. Die Obliegenheiten. Studien auf dem Gebiet des Rechtszwanges im Zivilrecht 

unter besonderer Вefucksichtigung des Privatversicherungsrechts. Munchen, Beck Verlag, 1953, 
S. 104, 314.  

3 Haehnchen, S. Obliegenheiten und Nebenpflichten, Mohr Siebeck Tubingen, 2010.  
4 Еnneccerus –Nipperday – цит. по Larenz, K. Allgemeiner Teil des Deutschen Burgerlichen 

Rech. 5 Aufl. Munchen, Beck Verlag, 1980, S. 179. 
5 Голева, П. Несъщински облигационни задължения. – сп. Юридически свят, брой 1, 

2015 г., с. 36. 
6 Precautionary Obligations in European Insurance Contract Law Giesela Ruhl Friedrich-

Schiller-University Jena, January 21, 2012 Max Planck Encyclopedia of European Private Law, 
Jürgen Basedow, Klaus Hopt & Reinhard Zimmermann, eds., Oxford University Press, 2012.  
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(Principles of European Insurance Contract Law, PEICL) те са наречени предпазни 
задължения, предпазни мерки (precautionary obligations, precautionary measures). 
Обединяващото между тези различни наименования на нееднородни правни явле-
ния е, че става дума за задължения, които обикновено не са скрепени с правна сан-
кция и по отношение на които е неприложима претенцията за реално изпълнение. 
Правният ред не се отнася към нарушението на тези задължения както към неиз-
пълнението на същинските задължения. При тяхното нарушаване възниква небла-
гоприятна правна последица, без обаче правопорядъкът да отправя към задължено-
то лице укор за противоправнотo му поведение.  

Виждания относно правната същност на несъщинските задължения 

Изходната точка за разбиране на правната същност и на обстоятелствата, нало-
жили обособяването на категорията несъщински задължения, не е толкова истори-
ческата основа, а по-скоро създадената на тези тема доктрина, главно в Германия1. 
Веднага след създаването на BGB в гражданскоправната литература започва сери-
озна дискусия около степента на задължителност на определени правни задълже-
ния. По този повод през 1903 г. Sieber разглежда някои категории задължения, кои-
то не са скрепени с искова претенция за вреди и не подлежат на принудително из-
пълнение. Авторът вижда проблема в това, че според тогавашните разбирания за 
правно задължение може да се говори само там, където може да се наложи изпъл-
нение със средствата на принудата.  

В следващите десетилетия в германската доктрина и практика се дискутира въп-
росът за Obliegenheiten при модернизиране на застрахователното право, най-вече по 
повод въвеждането на разпоредби, касаещи правата и задълженията на застрахова-
ния в преддоговорния период. Именно неистинските задължения на застрахования 
са особено актуални при едно от скорошните изменения на Германския застрахова-
телен кодекс (реформа на VVG (Versicherungsvertragsgesetz) от 2009 г.). Правната 
същност на тези неистински задължения, поне в контекста на застрахователните 
правоотношения2, дава основание те да бъдат разглеждани било като "чисти" (в 
смисъл на същински задължения), било като "добавъчни" (допълнителни) вторични 
задължения. Спорен остава обаче въпросът дали особеностите и същността на не-
същинските задължения в застрахователното право съвпадат с особеностите на тези 
задължения в общото гражданско право, по повод на което са изразени различни 
разбирания. Част от вижданията по въпроса се обединяват около отричане изобщо 
на практическото значение на несъщинските задължения, без да се засяга пробле-
мът за тяхната правна същност и особености, които се третират като чисто теоре-
тични. Това са т.нар. отрицателни теории, които изобщо не признават нуждата от 
обособяване на категорията несъщински задължения с оглед невъзможността да се 
изгради единно обяснение на правната същност и спецификите на тези задължения3.  

                              
1 Пак там. 
2 В този смисъл изложеното от Haehnchen, S. 
3 Това сочи изрично Haehnchen, S., op. cit., S. 25-26. 
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Основният аргумент на това виждане е, че дори и да има такива неистински за-
дължения, които се различават от "чистите" (echten), те представляват твърде раз-
нородно и нехомогенно множество, поради което не е възможно да бъде изградена 
единна и безпротиворечива теория за Obliegenheiten. А това пък на свой ред обез-
смисля доктринерното им обособяване като самостоятелна категория. 

Според друго становище1 става дума за задължения, за които е характерна по-
ниска интензивност на принудата в сравнение със същинските задължения. Това 
виждане обаче се критикува с аргументи, че става дума само за чисто терминоло-
гично обяснение, което нито доказва, нито е основание за възприемането на изведе-
ната от него близост между същинските и несъщинските задължения. Оспорват се и 
аргументите на автора относно прилагането към неизпълнението на несъщинските 
задължения на правилото на § 278 BGB (сходно с това на чл. 85 ЗЗД), според което 
докато е в забава, длъжникът отговаря освен за небрежност и за случайно събитие, 
освен ако не докаже, че вредата би настъпила дори и той да бе изпълнил своевременно.  

Критиката срещу тезите на Schmidt в немската доктрина обосновава с това, че 
макар определена група задължения да са с по-ниска степен на санкционна защита 
срещу неизпълнение, те все пак остават същински задължения. Това, че неизпъл-
нението на тези задължения не е скрепено със санкцията на договорната отговор-
ност, е особеност, която отрича на неистинските задължения най – важната харак-
теристика на правния дълг и прави съмнителна нуждата на всяка цена тези задъл-
жения да бъдат определяни като правни. Друга слабост на тази теория е, че тя е 
основана най-вече върху примери и правна уредба, относима само към застрахова-
телното договорно право, като голяма част от предложените разрешения относно 
правната същност на неистинските задължения се оказват неприложими към други 
несъщински задължения, които имат законова уредба.  

Друга предлагана в литературата възможност за изясняване правната същност на 
несъщинските задължения е да се приеме, че те са вторични, допълнителни задъл-
жения. Това разпространено виждане обаче отново се аргументира с това, че от 
изпълнението на подобни задължения застрахованият не получава никаква изгода – 
т.е. основната аргументация е почерпена само и единствено от застрахователното 
право. Опит за изясняване правната същност на несъщинските задължения се прави 
и с т.нар. теория на предпоставките, за която в най-новата немска правна книж-
нина2 се сочи, че има преобладаващо значение в застрахователното право. Според 
тази теория неистинските задължения са по съществото си законово или договорно 
определени предпоставки, явяващи се като основание за натоварените лице (в слу-
чая на немски се използва не глаголът "задължен", а "натоварен", когато се отна-
ся до титуляра на неистински задължения) да получи следващото му се застрахо-
вателно обезщетение. Настъпването на тези "предпоставки", което в общата хипо-
теза е обусловено само от поведението и спазването на определени предписания от 
страна на натовареното с несъщинското задължение лице, е основание застрахова-
ният да получи застрахователното обезщетение. 

                              
1 Schmidt, R., op. cit., S. 104, 314. 
2 Haehnchen, S., цит. съч., с. 24.  
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Застъпва се и т. нар. "теория на посредничеството" (наричана още "теория на 
правните очаквания" или "на съдействието"), която обаче не се различава по съ-
щество от вижданията, споделени от Schmidt по повoд правната същност на 
Obliegenheiten. Поддръжниците на тази теория считат, че несъщинските задълже-
ния са много близки до същинските и по отношение на тях следва да намери анало-
гично приложение текстът на § 278 BGB, който предвижда отговорността на длъж-
ника като за лична вина (за собствени виновни действия), в случаите на вина на 
неговия пълномощник или на трето лице, с което се е заместил или си е послужил. 
Съгласно изр. второ на същата разпоредба, в тези случаи не се прилага правилото 
на § 276, ал. 3 BGB (сходно с това на чл. 94 ЗЗД), според която длъжникът не може 
да бъде освободен отнапред от отговорност за умисъл и груба небрежност. 

В българската правна доктрина1 несъщинските задължения се разграничават от 
правните (наричани още същински) задължения, като първите се определят като 
правно условие за възникване на едно субективно право или на правно състояние. 
Като примери авторът сочи напр. задължението на застрахования да отговори пра-
вилно на въпросите, зададени му от застрахователя, да съобщи за настъпването на 
застрахователното събитие. Друг пример за несъщинско задължение, който се дава, 
е при наследник, целящ да ограничи отговорността си за задълженията на наследо-
дателя до размера на полученото наследство, поради което е "длъжен" да заяви в 
определения в закона срок, че приема наследството под опис. В несъщинските 
правните задължения – онези, чието изпълнение не може да се изисква по принуди-
телен ред, авторът вижда правни условия за възникване на едно субективно право 
или за създаване на особени правни състояния. Лицата, върху които тежат подобни 
"задължения", могат да ги изпълнят или да не ги изпълнят и в зависимост от това 
ще се осъществи фактическият състав, от който ще се породят новите права. По-нов 
пример за такива задължения е това на бенефициера по един документарен акреди-
тив да предостави на банката издател или на овластено от нея лице в срока на акре-
дитива, посочените в него документи, за да може да получи плащането по него. 

На практика това различие между правните задължения и задълженията – усло-
вия – има съществено практическо значение. Поначало неизпълнението на едно 
правно задължение има за главна последица възникването на задължение за обез-
щетяване на вреди, ако се дължи на причина, за която длъжникът отговаря. Обрат-
но – неосъществяването на някоя от предпоставките, от които зависи възникването 
на едно субективно право или създаването на правно състояние, има за последица 
невъзникването на правото, или на правното състояние, независимо дали неосъ-
ществяването на предпоставката е било виновно или не. Този извод може да бъде 
подкрепен чрез разглеждане спецификите на несъщинските задължения.  

Не може обаче да се отрече, че прегледът дори само на някои от примерите, со-
чени в нашата литература като хипотези на неистински задължения, показва, че 
тази група е твърде разнообразна и нехомогенна и по тази причина задачата да се 
изведат общи белези на неистинските задължения въобще не е лека. Това впрочем е 

                              
1 Диков, Л. Курс по българско гражданско право, Т.1, Обща част. С., 1940, с. 130-131. 
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забелязано и в немската правна литература, като се отбелязва1, че при създаването 
на неистински задължения законодателят не е изхождал от някаква отнапред ут-
върдена или единна концепция, респективно не е имало такава относно тяхната 
правна същност. 

При все това като особеностите на тези "несъщински, несъвършени" задължения 
(Obligenheiten), в сравнение със задълженията, корелат на притезателни субективни 
права, могат да бъдат посочени следните:  

Първата особеност на неистинските задължения е, че те съставляват различни 
изисквания за спазване на дължимо поведение (за усилие), т.к. те предписват на 
задълженото лице да извърши или да се въздържа от извършването на конкретни 
действия. Доколкото и при тях може да се говори за предмет на дълга, той винаги е 
осъществяване на определено поведение или въздържане от такова.  

На т. нар. "несъщински задължения" не противостои определено насрещно су-
бективно право2, което е съществена тяхна особеност и което обаче не накърнява 
техния относителен характер. Тези задължения имат за предмет поведението на 
"задълженото" лице към точно определено друго лице, независимо че последното 
няма субективно право, а най-много законно защитим интерес (такива са продава-
чът, застрахователят, комисионерът или третото лице – продавач, с което ко-
мисионерът е сключил договор3). Значението на изпълнението или неизпълнението 
на тези задължения за насрещната страна (без, разбира се, да се претендира, че та-
зи последица е приложима към всички възможни хипотези на несъщински задълже-
ния) е, че когато изпълнението им е свързано със срок, чрез него се цели да се ограничи 
или премахне неизвестността за тази насрещна страна (продавача, доставчика, комиси-
онера, който е престирал с недостатъци) дали и докога тя ще отговаря за своето евен-
туално противоправно поведение, респ. за да бъдат установени условията, при които 
тази страна (напр. застрахователят) следва да изпълни свое първично задължение. 

Липсата на субективно право, което да противостои на тези неистински задъл-
жения, обосновава и друга тяхна особеност, а именно – липсата както на иск за 
реално изпълнение (така например не може да бъде принуден, респ. да бъде за-
дължен, осъден, застрахованият да съобщи всички данни, които са му известни и 
са от съществено значение за естеството и степента на риска), така и на пре-
тенция за обезщетение за вреди4 и изобщо неприложимостта на принудата по от-

                              
1 Haehnchen, S., op. cit., S. 61. 
2 Относно виждането, според което правото и задължението в рамката на правното от-

ношение се разглеждат като неразделими и затова – като единство виж Таджер, В. Принци-
път за единство на правата и задълженията и приложението му в гражданското право – Год. 
СУ, Юрид. фак., Т. 70, 1979, с. 243-272. 

3 Герджиков, О. Търговски сделки. С., ИК "Труд и право", 2014, с. 126. 
4 При допускане, че кредиторът по арг. от чл. 95 ЗЗД има несъщинско задължение, не-

дължимостта на обезщетение за вреди при неизпълнение, като специфика на подобен род 
задължения, бива разколебана. Това е така, защото се твърди, че неоснователното неприе-
мане е противоправно поведение на кредитора и вредите, които то причинява, подлежат на 
обезщетение, освен ако кредиторът не докаже, че те се дължат на причини, за които той не 
отговаря – чл. 81, ал. 1 ЗЗД. В този смисъл е изказаното от проф. П. Голева в: Голева, П.,  
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ношение на тези задължения. Ако Obliegenheiten бъдат нарушени, вместо типични-
те за неизпълнението на правните задължения последици – претенция за реално 
изпълнение, (която може да се реализира и по принудителен път) или задължение 
за обезщетение на вреди, за лицето, обременено с несъщинско задължение, възник-
ват други неблагоприятни правни последици. При неизпълнение на Оbliegenheiten, 
тe, образно казано, се състоят по правило в загубата на благоприятно правно поло-
жение (на възможността носителят им да реализира други свои права, водещи до 
благоприятно за него положение) или във възникването на друга неблагоприятна 
правна последица. Правният ред следователно не се отнася към нарушението на 
тези задължения както към неизпълнението на същинските задължения. Това може 
да се обясни с обстоятелството, че доколкото на това несъщинското задължение 
не съответства определено субективно право, то неговото нарушаване под фор-
мата на неизпълнение на задължение не би могло да се разглежда като правона-
рушение, понеже не засяга субективното право на друго лице. 

 В немската доктрина се изтъква още, че изпълняемостта като възможност (год-
ност) на задължението, при настъпването на която може да се търси изпълнение, 
при несъщинските задължения няма практически смисъл1. В тази връзка се сочи2, 
че ако застрахователят се съмнява във верността на обявените обстоятелства преди 
сключване на застрахователния договор (т.е. че несъщинските задължения на зас-
трахования да обяви определени обстоятелства от значение за застрахователния 
риск, няма да бъдат изпълнени), той би могъл да откаже сключването на договор. 
Изключение от това положение е когато тези обстоятелства са настъпили след 
сключване на договора, в който случай може да се промени дължимата застрахова-
телна премия, като изрично уредена в закона възможност. 

 Друга специфика на несъщинските задължения е, че те са задължения, които 
по-скоро са в интерес на самото задължено лице. В немската доктрина, където 
тези проблеми се разискват най-задълбочено, липсва единомислие по въпроса дали 
при несъщинските задължения правен интерес от изпълнението има единствено 
                                                                                                                                      
Т. Калчева, Ст. Кюркчиев, Кр. Машев, Г. Хорозов. Неизпълнение на договора. С. ИК "Труд 
и право", 2015, с. 190, Глава втора "Невъзможност за изпълнение. Забава на кредитора" 
(автор на главата проф. П. Голева). Така се обосновава следното схващане – кредиторът 
няма същинско правно задължение да приеме изпълнението, но той следва да обезщети 
вредите, причинени на длъжника от противоправното му поведение. С други думи, това е 
забава на кредитора, без изискване за вина, със задължение за обезщетение на вредите. Вът-
решното противоречие, което това твърдение съдържа, може лесно да бъде преодоляно, ако 
се възприеме следната логика: задължението за съдействие в тежест на кредитора е несъ-
щинско задължение, а възможността от неизпълнението му да се претендират вреди, е мис-
лима само когато несъщинското задължение всъщност е предвидено в закона и е редакти-
рано като същинско такова – напр. задължението да се вдигне движимата вещ, в който слу-
чай това е изпълнение на същинско задължение (защото е уредено изрично като такова в зако-
на), но едновременно с това касае и действия по съдействие за получаване на изпълнението, то и 
при неизпълнение кредиторът би изпаднал в двойна забава на длъжника на кредитора и само в 
тези хипотези според цитирания автор може да се мисли за обезщетяване на вреди.  

1 Haehnchen, S., op. cit., S. 43.  
2 Пак там. 
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задълженото лице, или такъв е налице и у двете страни – и в кредитора, и в длъж-
ника. Първоначално R. Schmidt1 приема, че изпълнението на несъщинските задъл-
жения е в интерес на двете страни, макар че впоследствие застъпва виждането, че 
Оbliegenheiten са само в интерес на задълженото лице2. Значението на правния ин-
терес при изпълнението на несъщинските задължения се отчита и при теорията, 
според която при тях става дума за същински задължения, но с намалена санкцион-
на защита. И според това разбиране при тези задължения първоначален е интересът 
на длъжника. Сочи се обаче също, че в голям брой от случаите изпълнението на 
определените в застрахователното право като несъщински задължения в крайна 
сметка е срещу интереса на натовареното лице – напр. да обяви неизгодни за него 
обстоятелства по повод на застрахователния риск.  

В българската правна литература също се поддържа3, че изпълнението на тези 
несъщински задължения, свеждащо се до извършването на определено действие, е в 
интерес на длъжника и е свързано с придобиването (или запазването) на едно су-
бективно право или изгодно правно състояние. Обратно – при същинските правни 
задължения извършването на обещаното действие е в полза на другиго и на прав-
ния ред, а когато дава възможност за принудително изпълнение, осигурява – пряко 
или косвено, възможност за задоволяване на чужд интерес. В по-новата ни доктри-
на е застъпено и виждането4, че в повечето случаи несъщинските задължения са 
установени както в интерес на насрещната страна, така и в интерес на задълженото 
лице. В подкрепа на тезата си авторът сочи, че несъщинското задължение за уведо-
мяване на продавача за недостатъци, уредено в чл. 195 ЗЗД, е в интерес на купува-
ча, а кредиторът има интерес да изпълни несъщинските си задължения – да окаже 
нужното съдействие за изпълнение от страна на длъжника и/или да приеме пред-
ложеното му изпълнение (по арг. от чл. 95 ЗЗД), за да не изпадне в mora accipientis.  
Разбирането, че несъщинските задължения са уредени в интерес както на за-

дълженото лице, така и на лицето, по отношение на което се осъществява дъл-
жимото действие или бездействие, не може да бъде споделено. Дори примерите, 
които цитираният автор дава, за да обоснове виждането си, не го утвърждават, а 
напротив – сериозно разколебават последното. Видно е всъщност, че се касае до 
неистински задължения, чието изпълнение е единствено в интерес на задължения 
субект. Нещо повече, за насрещната страна, напр. за продавача, интересът е (пог-
леднато в по-широк план) по-скоро от неупражняването на това несъщинско за-
дължение. Така напр. при непреглеждане на вещта за недостатъци, при несъобща-
ване за обстоятелства от значение за риска, насрещната страна се освобождава от 
задълженията си във връзка с недостатъците или задължеността ѝ отслабва или 
поражда друго по-благоприятно положение – отказ да изпълни, възможност да 
прекрати договора за застраховка и др.  

Несъщинските задължения имат същата структура както същинските задълже-
ния и макар правният ред да позволява на задълженото лице самò да реши дали да 
                              

1 Schmidt, R. Die Obliegenheiten, S. 91. 
2 Вж. за това у Haehnchen, S., op. cit., S. 43.  
3 Диков, Л. Курс по българско гражданско право. Т. 1. Обща част. С., 1940, с. 130-131. 
4 Голева, П., цит съч., с. 28.  
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изпълни задължението си, редакционно Obliegenheiten са предвидени като задъл-
жения. Така например в чл. 264 ЗЗД се сочи, че поръчващият е длъжен да приеме 
извършената съгласно договора работа, като при приемането той трябва, според 
законовия текст, да прегледа работата и да направи всички възражения за непра-
вилно изпълнение. Подобно е положението и в разпоредбата на чл. 194, ал. 1 ЗЗД, 
според която, след като приеме вещта, купувачът трябва да я прегледа в течение на 
времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи, и незабавно да 
уведоми продавача за забелязаните недостатъци.  
Възможно е да се разсъждава дали, когато определени действия, съставлява-

щи действия по оказване на съдействие от страна на кредитора, са регламенти-
рани в закона като такива, не става дума за същински задължения? Така напр. 
при продажбата, където кредиторовото съдействие за приемане на изпълнение-
то – да получи предложеното му, е въздигнато в задължение за вдигане на вещта 
съгласно чл. 200 ЗЗД, или при задължението на поръчващия да приеме извършена-
та съгласно договора работа – чл. 264, ал. 1 ЗЗД, не се касае за същинско задъл-
жение, корелат на притезателно право на насрещната страна, да иска неговото 
изпълнение? Питането в тази връзка е: дали когато законът (а понякога и догово-
рът) въздига приемането на изпълнението и даването на съдействие в задълже-
ние на другата страна, не сме изправени пред същински правни задължения? Ако 
това е така, би било обосновано допускането, че към последиците от забавата на 
кредитора ще се прибавят и последиците на длъжникова забава. Стига се до по-
ложение, при което един кредитор, който сам е длъжник за даване на съдействие 
или за получаване на вещта, отказва съдействие и така изпада в двойна забава – 
кредиторова и длъжникова. Този въпрос ще бъде разгледан по-детайлно при опита 
да бъде изяснена правната същност на кредиторовата забава през погледа на докт-
рината за Оbliegenheiten. 
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Резюме 
Докладът разглежда принципа на солидарност в правото на ЕС и отделни негови аспекти 

в контекста на решението, взето на референдум във Великобритания за оттеглянето от ЕС и 
състоялия се през 2014 г. референдум в Швейцария за въвеждането на квоти за работници – 
мигранти от държави членки на ЕС. Очертават се някои основни проблеми във връзка с 
бъдещото функциониране на вътрешния пазар и в частност относно свободното движение 
на хора. Обосновава се необходимостта от зачитане на принципа на солидарност при 
сключването на споразумение между ЕС и Великобритания за оттегляне от Съюза. 

Ключови думи: солидарност, Брекзит, свободно движение, оттегляне от ЕС. 
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Summary 
The report examines the solidarity principle of the European Union law and certain aspects of 

solidarity in relation to the referendum decision for withdrawal of the United Kingdom from the 
European Union. The results of the Swiss referendum from 2014 for introducing quotas for EU 
migrant workers are also discussed in the light of Brexit. Some essential problems are outlined in 
terms of functioning of the internal market and in particular related to the free movement of 
people. It is argued that the solidarity principle should be taken in consideration when withdrawal 
agreement between Britain and the EU is negotiated. 

Key words: solidarity, Brexit, free movement of people. 

1. Принципът на солидарност в правото на ЕС 

В речта си за състоянието на Съюза през 2016 г. пред ЕП1, произнесена на 
14.09.2016, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер постави специален акцент върху 
значението на солидарността за развитието на Съюза. Той изрично посочи, че ду-
мата "солидарност" се среща 16 пъти в Договорите. И още, че: "Солидарността е 
свързващият елемент, който поддържа целостта на нашия Съюз". Договорите, кои-
то създават Съюза, са вградили принципа на солидарност като основен принцип, 
който следва да се отчита във връзка с изграждането и развитието на правото на ЕС. 

                              
1 Достъпна в интернет на адрес: https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_bg 
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Солидарността се приема за една от основополагащите идеи при създаването на 
първата Европейска общност1 и може да се разглежда като важна предпоставка за 
изграждане на този нов правен ред, който да е в интерес не само на държавите, но и 
на техните граждани. Солидарността не се отнася само до споделянето на общи 
ценности и преследването на общи интереси, но предполага, когато е необходимо, 
поемането от всички на рисковете и понасянето на неблагоприятните последици, за 
да могат да бъдат постигнати по-висшите цели, определени в договорите. Тя е и 
основата на трансформацията при развитието на конституционализма в правото на 
ЕС2. В правната литературата са очертани три аспекта на солидарността в правото 
на ЕС: солидарност между държави членки, солидарност между държави членки и 
граждани и солидарност между поколенията3.  

Още в Преамбюла на Договора за Европейския съюз се изразява желанието и 
намерението на държавите да задълбочат солидарността между своите народи. В 
разпоредбата на чл. 3, параграф 3 се предвижда, че Съюзът насърчава солидарност-
та между поколенията и солидарността между държавите членки. Редица разпоред-
би от ДЕС и от Договора за функционирането на Европейския съюз съдържат из-
рично позоваване на този принцип. Съгласно чл. 21, параграф 1 от ДЕС дейността 
на ЕС на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за 
неговото създаване, развитие и разширяване, сред които са посочени и принципите 
на равенство и солидарност. Чл. 24, параграф 2 поставя провеждането на обща 
външна политика и политика на сигурност на основата на взаимната политическа 
солидарност, а параграф 3 задължава държавите да работят заедно за засилването и 
развиването на тяхната взаимна политическа солидарност. Позоваване на солидар-
ността срещаме в разпоредбите на чл. 31 от ДЕС; чл. 67, параграф 2 от ДФЕС, коя-
то въвежда принципа на солидарност като основен принцип на единната политика 
по въпросите на убежището, имиграцията и контрола на външните граници; чл. 80; 
чл. 122, параграф 1; чл. 194, параграф 1; както и в специалната Клауза за солидар-
ност, установена в чл. 222 във връзка с терористични нападения или бедствия. Со-
лидарността в правото на ЕС има своето самостоятелно правно значение и свое 
собствено съдържание. Те се определят чрез тълкуването на нормите на първично-
то право, където основна роля има Съдът на ЕС. Техните особености са тясно свър-
зани с наднационалния характер на правото на ЕС, което следва винаги да намира 
баланса между интереса на държавите членки и този на техните граждани. Соли-
дарността в ЕС не е и не трябва да се разглежда като форма на алтруизъм, а по-
скоро допълва принципа на взаимност, познат от международното публично право. 
Това е солидарност, която се развива на основата на обществен договор между ин-

                              
1 Hilpold, Peter. Understanding Solidarity within EU Law: An Analysis of the 'Islands of 

Solidarity' with Particular Regard to Monetary Union (April 27, 2015). 34 Yearbook of European 
Law 2015, pp. 257-285. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2599725 or http://dx.doi. 
org/10.2139/ssrn.2599725 

2 Malcolm G. Ross, Yuri Borgmann-Prebil. Promoting Solidarity in the European Union, 
Oxford University Press, 2010, p. 25. 

3 Irina Domurath. Journal of european integration, ISSN 0703-6337, Vol. 35, Nº 4, 2013, pp. 
459-475. 
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дивидите и политическата общност1. Солидарността в ЕС е проявна форма на на-
мирането на пресечната точка между различните интереси, които се засягат от фун-
кционирането на Европейския съюз. Затова и така дискусионната финансова помощ, 
предоставена от ЕС на гръцкото правителство за справяне със финансовата криза, не бе 
мярка на едностранна помощ, а действие от общ интерес – за гарантиране на финансо-
вата стабилност на Гърция и на Съюза, за стабилността на останалите държави от Ев-
розоната и в крайна сметка е в интерес на гражданите на тези държави2. 

2. Отказът от солидарност и свободното движение на хора 

Свободното движение на хора и гражданството на ЕС са едни от най-значимите 
постижения на Съюза. Тяхното възникване може да се проследи назад до заложе-
ното още в Римския договор свободно движение на работници и на самонаети лица, 
което еволюира от първоначалното си състояние на изцяло икономическо право до 
последвалото разширяване на неговия обхват и прерастването му не само в иконо-
мическо, но и в социално право, особено след влизането в сила на ДЕС и създава-
нето на гражданството на ЕС и след приемането на Директива 2004/38. Макар до-
говорите да не съдържат изрично позоваване на принципа на солидарността при 
дефинирането на гражданството и при определянето на неговото съдържание, този 
принцип е основополагащ за недескриминацията (чл. 18) и за правото на свободно 
движение (чл. 21) от ДФЕС. Посочените две разпоредби са дали възможност на 
Съда на ЕС да обоснове предоставянето на защита на лицата, основаваща се на 
солидарността при упражняването на правото на свободно движение на хора3. Не-
зависимо че солидарността има множество други измерения в правото на ЕС, 
именно свободното движение на хора се очертава да бъде главният препъни камък 
пред развитието на Съюза.  

Последните години са белязани от засилващите се критики спрямо ЕС, отправя-
ни най-вече от десни политически движения и съпътствани с искания за възвръща-
не на предоставения за упражняване от държавите на ЕС национален суверинитет. 
Не само сред политиците, но и в средите на изследователите на правото на ЕС се 
заговори за възможния или приближаващия край на наднационалното право. Пър-
вият значим сигнал за мащабите и евентуалните последици от това ново, но бързо 
набиращо сила явление, дойде от държава, която не е член на ЕС – Швейцария. 
Макар и да не е част от Съюза, тя участва в споразумение за свободно движение с 
ЕС, което разпростира ефекта на солидарността в Съюза и спрямо Швейцария. Не-
желанието за солидарност доведе до швейцарския референдум през 2014 г., на кой-
то гражданите на федералната държава гласуваха за въвеждането на квоти за имиг-

                              
1 Hilpold, Peter. Understanding Solidarity within EU Law: An Analysis of the 'Islands of 

Solidarity' with Particular Regard to Monetary Union (April 27, 2015). 34 Yearbook of European 
Law 2015, pp. 257-285. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2599725 or http://dx.doi. 
org/10.2139/ssrn.2599725, p. 5  

2 Пак там, с. 5.  
3 Malcolm G. Ross, Yuri Borgmann-Prebil. Promoting Solidarity in the European Union, Oxford 

University Press, 2010, p. 14. 
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ранти и по-късно до Брекзит през 2016 г. И в двата случая ограничаването на дос-
тъпа на работниците мигранти бе в основата на вота на гражданите. Брекзит, както 
и резултатът в Швейцария се отнасят по своята същност до отхвърляне на принци-
па на солидарността. През 2014 г. в Швейцария бе извършена и промяна в Консти-
туцията, която задължава правителството да въведе квоти в съответствие с резулта-
та от референдума1. Във Великобритания основният аргумент за Брекзит бе тежест-
та, която понасят социалната и осигурителната система от свободното движение. 
Тежест, която се обуславя от солидарността или още от третирането като британски 
граждани на лица, които не само не са такива, но и които не упражняват чисто ико-
номически права – не са работещи мигранти, а мигранти, които имат достъп до 
осигурителните фондове при условия на солидарност. Нежеланието на британските 
граждани да запазят това положение и в бъдеще бе толкова голямо, че дори несъм-
нените ползи от останалите три свободи на движение на вътрешния пазар – на сто-
ки, услуги и капитали, изглеждаха недостатъчни, за да оправдаят оставането на 
страната в Съюза. В крайна сметка британците не бяха против ползите, но не бяха и 
склонни да поемат негативните ефекти от участието си в ЕС върху тяхната държа-
ва, което също е израз на отказ от солидарност. Разбира се, има доста различия 
между референдума в Швейцария и Брекзит, които се обуславят най-вече от раз-
личното изходно положение на двете страни: Великобритания като държава членка 
и Швейцария като държава, която е уредила отношенията във връзка със свободно-
то движение на хора на двустранна основа с ЕС. Но общото между двата случая е, 
че в момента и двете държави са изправени пред сходни проблеми за това как да 
установят за напред отношения с ЕС, които, от една страна, да отговорят на очак-
ванията и изразеното от мнозинството от гражданите им желание за ограничаване 
на мигрантите от ЕС и същевременно да не засегнат придобитите права от техните 
граждани, както и да съхранят достъпа до други важни за тях свободи на вътреш-
ния пазар.  

3. Последици и възможни решения 

Напускането на ЕС от Великобритания следва да се извърши по предвидения от 
Договорите ред2. Разпоредбата на чл. 50 от ДЕС изисква на първо място решението 
за това да е прието в съответствие с Конституцията на оттеглящата се държава. 
Липсата на Конституция като самостоятелен акт във Великобритания постави ня-
кои въпроси относно органа, който трябва да приеме решението на основата на 
проведения референдум – дали това да бъде правителството, или е необходимо 
произнасянето на Парламента, но тези въпроси имат вътрешен характер. Параграф 
втори на посочената разпоредба изисква държавата да нотифицира за намерението 

                              
1 Burri, Thomas. Free Movement of Persons and Brexit – Some Swiss Experience from Which 

the United Kingdom Could Benefit (August 10, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/ 
abstract=2821044 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2821044, p. 14. 

2 Разпоредбите, които определят реда за оттегляне на държава – членка от Европейския 
съюз, бяха приети с Договора от Лисабон. Преди това правото на Съюза не уреждаше из-
рично този въпрос. 
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си Европейския съвет, а после, в съответствие с насоките, дадени от него, Съюзът 
да договори и да сключи споразумение с оттеглящата се държава, с което споразу-
мение да се определят редът и условията за нейното оттегляне, като се вземат пред-
вид рамките на бъдещите ѝ отношения със Съюза. Третият параграф на чл. 50 
предвижда, че договорите престават да се прилагат спрямо засегнатата държава от 
датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или при липса на такова 
две години след нотификацията. 

Постигането на споразумение между ЕС и Великобритания изисква намирането 
на ново решение относно свободното движение на хора, което да е приемливо за 
оттеглящата се държава и за Съюза. Тъй като това беше една от главните причини 
за Брекзит, ограниченията на достъпа на мигранти са тема, по която Великобрита-
ния не би направила компромис. Въпросът е от значение както за британските 
граждани, които упражняват своите права на територията на друга държава от ЕС, 
така и за голям брой граждани на Съюза, които са се възползвали от възможностите 
на свободното движение на територията на Великобритания. Тъй като правата на 
гражданите на ЕС произтичат от правото на Съюза, оттеглянето от договорите оз-
начава загуба на тези права за британските граждани и по-ограничени възможности 
за гражданите на държавите членки1. Значението на правните последици от пълно-
то оттегляне от ЕС не бива да се подценява, защото при липсата на споразумение с 
ЕС то "би поставило гражданите на оттеглящата се държава в по-лоша позиция от 
гражданите на трети държави, които се ползват от недискриминационни клаузи в 
споразумения с ЕС." 2 Те биха загубили правата, свързани с техния статус на граж-
дани на ЕС, включително правата на влизане и на пребиваване, избирателните пра-
ва, правото на дипломатическа и консулска закрила и т.н. Това опасение подтикна 
част от установилите се в други държави от ЕС британски граждани да кандидатст-
ват след Брекзит за придобиване на гражданство на държавата членка, в която жи-
веят3. Пребиваващите във Великобритания граждани на други държави членки съ-
що ще бъдат засегнати, макар че спрямо тях ефектът на Брекзит няма да има също-
то действие. Tе ще запазят гражданството си на ЕС и ще могат да упражняват пра-
вата си на останалата част от територията на Съюза при напускане на Великобри-
тания, а тези, които останат и са придобили права на постоянно пребиваване във 
Великобритания, е вероятно да ги запазят и след оттеглянето.  

                              
1 Загубата на права би засегнала приблизително 690 000 британски граждани, които по-

настоящем са се установили в друга държава членка, и около 2,9 милиона граждани на ЕС, 
които живеят във Великобритания. Виж Mindus, Patricia. European Citizenship after Brexit 
(September 29, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2842500, p. 3 

2 Kochenov, Dimitry. EU Citizenship and Withdrawals from the Union: How Inevitable Is the 
Radical Downgrading of Rights? (June 18, 2016). University of Groningen Faculty of Law 
Research Paper 2016-23; LEQS Paper No. 111. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 
2797612, p. 3. 

3 По данни от електронни медии над 24 000 британци са подали молби за получаване на 
белгийско гражданство, а 30 – за придобиване на българско гражданство. Виж https://clubz. bg/ 
43649-30_britanci_iskat_bylgarsko_grajdanstvo_zaradi_brekzit; http://www.mediapool.bg/britantsi-
masovo-podavat-molbi-za-belgiysko-grazhdanstvo-news251076.html  
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Последиците от евентуалното непостигане на споразумение между Великобри-
тания и ЕС ще бъдат толкова тежки, че подобна ситуация е малко вероятна. Въз-
можно е Великобритания да потърси решение на проблема с мигрантите на двуст-
ранна основа с всяка отделна или с отделни групи държави – членки на ЕС, но това 
би поставило под въпрос сътрудничеството в рамките на Съюза и ще попречи на 
постигането на общи договорености в другите области от вътрешния пазар, където 
Великобритания има интерес да продължи да участва. Швейцарският казус е добър 
пример за сложността на ситуацията. Две години след референдума все още не е 
намерено приемливо решение най-вече защото държавите от ЕС не са склонни да 
отстъпят от свободното движение на хора и да допуснат въвеждането от Швейца-
рия на мигрантски квоти за гражданите на ЕС. Въпросът се оказва толкова серио-
зен, че след конституционните промени в Швейцария всички преговори с Евро-
пейския съюз попадат в застой1. С оглед общия интерес на Съюза може да се очак-
ва, че при бъдещите преговри с Великобритания ЕС ще се стреми да избегне въ-
веждането на квоти. В случай, че трябва да се договорят различни принципни осно-
ви на бъдещото сътрудничество, вероятно Великобритания също ще трябва да отс-
тъпи от своите интереси по отношение на свободното движение на стоки, свобод-
ното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали.  

4. Заключение 

Изборът, който трябва да направи ЕС във връзка с принципа на солидарност, е 
избор на неговото оцеляване. ЕС може да се развива единствено в рамките на дого-
ворите и като следва и прилага залегналите там основни положения. Референдумът 
в Швейцария и Брекзит поставят под въпрос бъдещото прилагане на немалка част 
от нормите, които осигуряват функционирането на вътрешния пазар. Тези пробле-
ми са от основно, от принципни естество. Намирането на решение означава създа-
ването на нов вид сътрудничество, основаващ се на различни правила относно сво-
бодното движение, от които ще бъдат засегнати и гражданите на всички останали 
държави членки, доколкото територията на Великобритания вече няма да е част от 
вътрешния пазар. Несъмнено Великобритания, а и Швейцария, ще трябва да запа-
зят свободното движение в някаква форма, а същевременно новите правила трябва 
да са приемливи за ЕС. Присъединяването на Великобритания към договореностите 
в рамките на ЕИП не е решение, тъй като това би означавало запазване на свобод-
ното движение в сегашния му вид. За да отговорят на вота на гражданите на Вели-
кобритания и Швейцария, новите условия трябва във всички случаи да съдържат 
ограничения на достъпа до техния трудов пазар, ако не за всички, то поне за граж-
даните от повечето държави от Източна и на някои от Южна Европа. Това ще дове-
де до вътрешно напрежение в ЕС, защото ще засегне по различен начин вече при-
добити права от гражданите на част от държавите членки. Извън съмнение догова-
рянето на условията за напускане на Великобритания, както и ревизията на догово-

                              
1 Burri, Thomas. Free Movement of Persons and Brexit – Some Swiss Experience from Which 

the United Kingdom Could Benefit (August 10, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/ 
abstract=2821044 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2821044, p. 14. 
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реностите със Швейцария, се очертава да бъде един от най-сериозните проверки за 
устойчивост на принципите на ЕС. Евентуалното отстъпление от принципа на со-
лидарност ще има значително по-тежък ефект за ЕС от напускането на Великобри-
тания или от въвеждането на квоти в Швейцария. То ще затрудни нормалното фун-
кциониране на един съюз, в който солидарността е едновременно основа, двигател 
и перспектива за неговото развитие. По тази причина е от особено важно значение 
да не се правят отстъпки от принципа на солидарност в процеса на преговори за 
напускане на Великобритания и при подписването на ново двустранно споразуме-
ние с Швейцария. Последното ще има много по-сериозен отрицателен ефект за 
самия Европейски съюз. Оттеглянето от ЕС е процес, в който участват държавите 
членки и напускащата страна. За ЕС принципът на солидарност е все още валиден и 
трябва да остане такъв и да се прилага при определянето на двустранните му отно-
шения с оттеглилите се държави.  
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"ЕВРОЛЮБИВ ПРОЧИТ" НА ПОНЯТИЕТО ЗА ПРИЛОЖНО ПОЛЕ 
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Резюме 
Правото на ЕС представлява самостоятелен правопорядък, който поражда преки правни 

последици в правната сфера на публичните и частните лица във всички държави членки. 
Определен кръг области на регулирани обществени отношения имат пряка съюзна правна 
уредба, много други обаче са косвено/индиректно засегнати от съюзното право. Въпросът за 
обхвата (и действието) на съюзните правни норми се оказва централен. Той получи ново 
съществено разясняване в новата практика на Съда на ЕС по повод приложното поле на 
Хартата на основните права на ЕС (скорошните решения по делата CJ, 7. 6. 2012, Vinkov, C-
27/11; CJ, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10; CJ, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13; CJ, 16. 
4. 2015, Willems, AJ C-446-449/12; CJ (Голям състав), 6. 10. 2015, Schrems, C-362/14 и др.). 
Последиците са особено съществени и относими към всички области на правна регулация, 
както по отношение на приложимостта на ХОПЕС, така и по отношение на действието на 
правото на ЕС изобщо. Всъщност понятието за приложно поле на Правото на ЕС (и на Хар-
тата) изисква от националния съдия "евролюбив" прочит на наглед "вътрешни" ситуации. 

Ключови думи: право на ЕС, самостоятелен правопорядък, косвено засягане, Харта на 
основните права на ЕС, приложно поле, практика на СЕС, евролюбив прочит. 

EUROPARECHTSFREUNDLICHKEIT AS IT CONCERNS THE NOTION OF 
"FIELD OF APPLICATION" OF THE EU CHARTER OF FUNDAMNTHAL 
RIGHTS AND THE GENERAL PROBLEM OF "SCOPE" OF THE EU LAW 

(ACCORDING THE RECENT JURISPRUDENCE OF THE CJUE) 
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Summary 
The Law of the European Union is acknowledged as an independent (proper) legal order that 

imposes direct legal effect for public and private persons in all member states. A large number of 
public and social relations are subject of direct Union regulation, al lots of others are indirectly/ 
circumstantially concerned by the Union’s law. The problem about the scope (and the application) 
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of the EU legal order still appears to have a primary importance. This problem has achieved a new 
development in the light of the late jurisprudence of the EU Court of Justice related to the scope of 
application of the Charter of fundamental rights (recent cases CJ, 7. 6. 2012, Vinkov, C-27/11; CJ, 
26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10; CJ, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13; CJ, 16. 4. 2015, 
Willems, AJ C-446-449/12; CJ, 6. 10. 2015, Schrems, C-362/14). The consequences are more than 
essential and related to all spheres of legal regulation – concerning not only the application of the 
Charter but also the implementation of the EU law in general. The notion of scope of application 
of the EU Law (and The Charter) requires judges to apply Europarechtsfreundlichkeit for the 
apparently internal situations. 

Key words: EU Law, independent (proper) legal order, indirect concern, Charter of 
fundamental rights, scope, CJUE’s jurisprudence, Europarechtsfreundlichkeit. 

 
Хартата за основните права на ЕС (ХОПЕС) е първичен източник на правото на 

ЕС, със същия най-висок йерархичен ранг като Учредителните договори. Това е 
акт, белязан от съществени особености1. Една от тях е закрепена в чл. 51, ал. 1, спо-
ред който Хартата се прилага не само от институциите на ЕС, но и от държавите 
членки, когато прилагат правото на Съюза. 

Тази разпоредба постави редица въпроси относно приложимостта на ХОПЕС в 
държавите членки (ДЧ). Наложи се, както обикновено, отговорът да даде Съдът на 
ЕС. В настоящото кратко изложение предлагам резюмирани изводи от анализа на 
тази юриспруденция2. 

Националните власти (и преди всичко националният съдия) трябва да следват 
разбирането, че: ХОПЕС не се прилага самостоятелно, а винаги и само във 
връзка с релевантна съюзна правна норма!3 Хартата е жизнеспособна само на 
територии, до които достигат лъчите на съюзното право. Извън тях, на територии, 
облъчени само от националното право, Хартата е неприложима. Тя е продължение 
на правото на ЕС, негово измерение, рамка, мяра. Незаобиколима, но и неотделима 
от него. "Хартата се прилага само когато случаят засяга не само разпоредба на 
самата Харта, но и друга норма на съюзното право"4. 

Всъщност затруднението на националния съдия е обективно като проблем и су-
бективно като преценка (на конкретната ситуация, респ. на конкретната съюзна 
разпоредба). И то възниква не само когато трябва да се прецени дали е приложима 
                              

1 Цялостен и детайлен анализ съм предложил в Атанас Семов, Права на гражданите на 
Европейския съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския 
съюз. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2013. 

2 Цялостен анализ предлагам в изследването си "Права на гражданите на Европейския 
съюз. Том ІІІ. Актуални проблеми на защитата на правата на човека в Европейския съюз", 
което подготвям за публикуване. 

3 Виж определението по дело CJ (Ord.), 10. 10. 2013, Nagy, AJ C-488-491/12 & C-526/12, 
p. 16: "…запитването не съдържа никакъв елемент, позволяващ да се смята, че споровете по 
същество засягат тълкуването или прилагането на дадена разпоредба на правото на ЕС, 
различна от разпоредбите на Хартата…" и "…че процедурите по спора по същество се от-
насят до национална регламентация, прилагаща правото на ЕС". 

4 Allan Rosas. When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable at National Level?, 
http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Mykolas Romeris University, 2012, 
Jurisprudence, 2012, 19(4), p. 1269–1288, spec. 1277. Италикът е на автора, подчертаването – мое. 



43 

разпоредба на ХОПЕС, но и по-общо винаги, когато трябва да се прецени дали да-
дена съюзна разпоредба (на който да било друг източник на правото на ЕС!) е при-
ложима, или относима към една ситуация в ДЧ. Този въпрос възниква винаги, кога-
то трябва да се прецени дали има противоречие между вътрешна и съюзна норма и 
респ. следва да се изпълнят задълженията, произтичащи от принципа на примата (и 
най-вече, когато трябва да се остави неприложена една вътрешна правна норма, 
несъвместима със съюзна, въпреки че втората не може да бъде приложена вместо 
първата – т. нар. "примат по изместване"1). 

Разбира се, именно когато една такава "преценка за наличие на връзка" (прило-
жимост) е трудна, в най-голяма степен се проявява ползата от механизма на прею-
дициалното сътрудничество. Но и именно тогава съюзният съдия (сезиран преюди-
циално от националния) ще бъде изправен пред същия проблем – да прецени отно-
симостта на съюзната правна уредба към конкретния случай (предмет на висящото 
пред националната юрисдикция дело), за да определи своята компетентност да се 
произнесе. Ако материята няма "видима връзка" със съюзния правен ред (или ако 
текстът на преюдициалното запитване не съдържа достатъчно индикации за това), 
СЕС ще се обви за некомпетентен – което обаче вече ще даде достатъчно яснота за 
питащия съдия за отсъствието на връзка, респ. за неприложимостта на Съюзното 
право, съответно и на ХОПЕС! Водеща е ролята на съдията, отправил запитването – 
да снабди съюзния тълкувател с достатъчно данни (аргументи!) за връзка между 
конкретната ситуация и съюзното право… 

В този смисъл въпросът за приложимостта (относимостта) на правото на ЕС е 
преюдициален за самата тълкувателна компетентност на СЕС! Тя зависи именно и 
преди всичко от него – и то както при запитване за тълкуване на съюзни разпоред-
би, така и (ако не още повече!) при запитване за преценка за валидност… СЕС ще 
се обяви за некомпетентен да се произнесе по преюдициално запитване, което не 
позволява да се установи никаква връзка между спора пред националния съдия и 
съюзното право2, и обратно, ще се обяви компетентен винаги, когато обстоятелст-
вата "могат да влязат във връзка с отговора на преюдициалния въпрос", дори да 
изглеждат изцяло вътрешни3. По смисъла на концепцията за полезния ефект на 
съюзното право, СЕС установява, че "за да се избегнат бъдещи различия в тълкува-
нето, съюзното право налага очевиден интерес всяка съюзна правна норма да полу-
чи еднообразно тълкуване, независимо от условията, при които тя следва да се 
прилага"4! 

                              
1 Виж подробно в Атанас Семов. Принципи на прилагане на Правото на ЕС, ИПАЕИ и 

ИЕП, С., 2007. 
2 Виж наскоро определението по делото CJ (Ord.), 10. 10. 2013, Nagy, AJ C-488-491/12 & 

C-526/12, p. 16: "…запитването не съдържа никакъв елемент, позволяващ да се смята, че 
споровете по същество засягат тълкуването или прилагането на дадена разпоредба на пра-
вото на ЕС, различна от разпоредбите на Хартата…" и "...че процедурите по спора по съ-
щество се отнасят до национална регламентация, прилагаща правото на ЕС". 

3 Виж CJCE, 28. 6. 1984, Hans Moser, 180/83, p. 10. Виж също CJCE, 18. 10. 1990, Dzodzî, 
C-297/88 et C-197/89, р. 18. 

4 CJCE, 18. 10. 1990, Dzodzî, C-297/88 et C-197/89, р. 37. 
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"Доколкото въпросите, поставени от националните юрисдикции, се отнасят до 
тълкуването на разпоредба от правото на Съюза, Съдът по правило е длъжен да се 
произнесе"1. Очевидно самата философия на преюдициалния механизъм почива на 
презумпцията за уместност за запитването на националния съдия2 – именно и 
само заради необходимостта СЕС да гарантира добро и еднообразно прилагане на 
съюзното право в светлината на принципа за ефективност, без да налага строги 
изисквания за връзка със спора, по повод който е сезиран преюдициално, респ. без 
да ограничава тълкувателната си компетентност. Затова и примери за подобно раз-
биране изобилстват в неговата практика3! Той ще се обяви за некомпетентен само 
когато "от текста на запитването не може да се установи никаква връзка със съюз-
ното право"4. 

 Както СЕС ще откаже да се произнесе преюдициално за валидността или тълку-
ването на съюзна правна норма (ако от запитването не се установява никакво от-
ношение, "връзка със" ситуацията по делото пред националния съдия), така той ще 
откаже да се произнесе и по запитване относно ХОПЕС (ако същата "връзка" липс-
ва). И в този смисъл преценката за връзка не е нов въпрос – това е в известен сми-
съл, един от основните въпроси за прилагането на правото на ЕС в ДЧ! Поради 
което пък е важно да се разбере, че понятието за "връзка", изведено в цялата прак-
тика на СЕС (независимо по повод коя съюзна норма), е напълно приложимо и 
спрямо ХОПЕС – и цялата практика на СЕС е в това отношение източник за 
преценка на националния съдия относно приложимостта на ХОПЕС към дадено 
правоотношение в ДЧ. 

Именно заради подобно разбиране СЕС показва особена толерантност към за-
питванията на националните съдии и дори формулира категоричната "презумпция 
за уместност" (релевантност) на запитването5.  

И още едно важно съображение. Практиката по дела за установяване на наруше-
ние на ДЧ също е много ценен източник – по такива дела почти винаги въпросът е в 
определянето на задълженията на ДЧ, при което СЕС изхожда преди всичко имен-
но от целта (и духа), предназначението и собствения смисъл на съюзната норма, 

                              
1 CJ, 21. 12. 2011, Cicala, C-482/10, т. 16. 
2 Виж много категорично (и дори спорно в конкретното дело…) в произнасянето на СЕС 

по първото в историята преюдициално запитване на Германския конституционен съд: CJ, 
16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14, т. 25. 

3 Виж CJCE, 16. 3. 2006, Poseidon Chartering, C-3/04, р. 15; CJ, 28. 10. 2010, Volvo Car 
Germany, C-203/09, р. 24. 

4 Формулировката на СЕС е цялостна: "Съдът може да откаже да се произнесе по отпра-
веното от национална юрисдикция запитване само ако е съвсем очевидно, че исканото тъл-
куване или исканата преценка на валидността на норма от правото на Съюза няма никаква 
връзка с действителността или с предмета на спора в главното производство, когато проб-
лемът е от хипотетично естество или още когато Съдът не разполага с необходимите данни 
от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси" – 
CJ, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14, т. 25. Виж също CJ, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, 
т. 29 и цитираната съдебна практика. 

5 Виж съвсем наскоро CJ, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14, т. 25. 
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чието нарушение се претендира1. И дадено поведение на националните власти 
(приета или приложена норма, респ. бездействие) се преценява именно според това 
попада ли в обхвата на съюзното право! 

Това се отнася дори за практиката по дела за отмяна на съюзни правни актове, 
където изобщо не става дума за вътрешното право на ДЧ (и ситуации в ДЧ), но Съ-
дът на ЕС често тълкува не само обхвата (предмета), но и целите на дадена съюзна 
правна норма (или на целия съюзен правен акт) и така очертава нейното приложно 
поле в ДЧ. Респективно дори делата за установяване на противоправно бездействие 
почти винаги са свързани с установяване на предмета на едно съюзно задължение, 
респ. на компетенциите, което естествено има косвено отражение за разбирането и 
кои материи (респ. национални норми) попадат в същия материален обхват. 

Въз основа на изложеното може да се направи изводът, че за всяка материя, за 
която в 65-годишната си практика СЕС е установил "връзка" (с дадена съюз-
на правна норма), приложима е и Хартата на основните права на ЕС! И на 
основата на очертаните в практиката на СЕС критерии за връзка може да се опре-
деля и всяка друга ситуация (за която СЕС не е имал още повод да се произнесе)…  

Където действа ПЕС, там действа и ХОПЕС2. Националният съдия може 
(трябва) да подхожда смело (като приема ХОПЕС за приложима), правейки сам 
необходимата преценка. И само ако нюанс на ситуацията (по делото пред него, 
която не намира очевиден или аналогичен отговор в заварената практика) поражда 
съмнения, националният съдия може да търси преюдициално тълкуване. Но няма 
нужда (поради което няма и право3) да отправя запитване за тълкуване на при-
ложното поле на конкретна разпоредба на ХОПЕС, когато въпросът е изяснен (по 
принцип, пряко или с достатъчно годна аналогия) в досегашната практика на СЕС 
(дори отнасяща се до друга съюзна разпоредба или извън практиката относно ос-
новните права и по-общо относно генералните принципи на правото на ЕС). 

Мисля, че цялото разбиране за приложимостта на съюзното право (респ. на ХО-
ПЕС) може уместно да се постави в контекста на необходимостта от "евролюбив 
прочит" на всяка вътрешна ситуация и съответно на понятието за обхват на 
съюзното право. Именно такъв прочит следва и от задължението за лоялно сът-
рудничество, и от принципа на ефективност на съюзното право, от изискването за 

                              
1 Затова многократно съм подчертавал значението на разбирането за пряка връзка (докт-

ринална, тълкувателна) между производствата за установяване на нарушение на ДЧ и за 
преюдициално произнасяне – виж напр. Атанас Семов. Преюдициално запитване. Произ-
водството за преюдициални запитвания като гарант за добро правосъдие и за реализация на 
основното право на гражданите на достъп до съд. Изводи за ролята на националните юрисдик-
ции в актуалната практика на СЕС (Първа част). – сп. "Общество и право", бр. 3/2016, с. 3-22. 

2 Този постулат е изведен ясно в последната практика на СЕС: CJ, 26. 2. 2013, Åkerberg 
Fransson, C-617/10; CJ, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13; CJ, 16. 4. 2015, Willems, AJ C-446-449/12. 

3 Виж подробно в Атанас Семов. Преюдициално запитване. Производството за преюди-
циални запитвания като гарант за добро правосъдие и за реализация на основното право на 
гражданите на достъп до съд. Изводи за ролята на националните юрисдикции в актуалната 
практика на СЕС (Първа част), сп. "Общество и право", бр. 3/2016, с. 3-22. 
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съобразено тълкуване, по-общо от самата природа на интеграционния правопоря-
дък, представляващ еманация на "слетите национални интереси"1.  

По повод ратификацията на Договора от Лисабон през юни 2009 г. Германският 
конституционен съд (ГКС) произнесе историческо решение2. С него той наложи 
много здрава връзка между демокрация и суверенитет в механизма за предоставяне 
на компетенции. Могат да се намерят аргументи както за страховете, че неговото ре-
шение е "заплаха за бъдещото задълбочаване на интеграцията", така и за обратното: че 
то отваря вратата пред по-тясно сътрудничество и че е позитивно за интеграцията.  

Повече от очевидно е, обаче, че именно този конституционен съд, който създаде 
през десетилетията най-големите трудности пред (но и даде най-силен тласък на) 
конституционализацията на съюзното право, именно този така строг радетел на 
конституционната идентичност и неприкосновеното ядро на суверенната държав-
ност изведе формулировката за юридическо евролюбие: Europarechtsfreundlichkeit3.  

Един позитивен прочит на това решение позволява по-доброто прилагане на 
ПЕС и приобщаването на конституционните съдилища на ДЧ към европейския 
проект и създаването на (общ?!) конституционализъм. То гарантира и по-доброто 
изпълнение на функциите на самия СЕС. 

Точно както допринесоха историческите предходни дела, запомнени като "So 
lange І" и "So lange ІІ". Както за доверието, така и за по-доброто прилагане на ПЕС, 
че и за развитието на ЕС (към правов съюз). Затова решението на ГКС от 2009 г. (прие-
то при това без нито едно особено мнение…) бе определено като "So lange ІІІ"!  

Решението описва историята и условията на интеграцията на ФРГ и ратифика-
ционния процес, представя и аргументите на страните по спора срещу закона за 
изменение на Германската конституция и закона за ратификация на Договора от 
Лисабон – и още в началото демонстрира "отвореност на Германската конститу-
ция към европейския процес"4 и то като факт от самото ù приемане през 1949 г.! 

                              
1 Атанас Семов. Декларацията от 9 май 1950 г. ("Планът" на Моне и Шуман) – гениално 

политическо прозрение и дългосрочна програма на европейската интеграция – В: Лекции на 
Международната магистърска програма "Право на ЕС". Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС. 
С., СУ "Св. Кл. Охридски", 2013, с. 33-62. 

2 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://www. 
bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html.  

Както пише държавният съветник на Франция Мари-Франсоаз Бештел, "това решение 
откри нова ера в отношенията между ЕС и държавите" – Marie-Françoise BECHTEL, L’arrêt 
du 30 juin 2009 de la cour constitutionnelle et l’Europe : une révolution juridique ?, 
http://www.fondation-res-publica.org/L-arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-
Europe-une-revolution-juridique_a431.html. 

3 Виж напр. Jaques ZILLER, The German Constitutional Court’s Friendliness towards 
European Law. On the judgment of Bundesverfassungsgericht over the ratification of the Treaty of 
Lisbon, European Public Law, 16, No 1/2010, p. 53-73. Виж също Marie-Françoise BECHTEL, 
L’arrêt du 30 juin 2009 de la cour constitutionnelle et l’Europe : une révolution juridique ?, 
http://www.fondation-res-publica.org/L-arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-
Europe-une-revolution-juridique_a431.html. 

4 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://www.bverfg.de/ 
e/es20090630_2bve000208en.html, р. 225: "Конституционният мандат за осъществяване на 
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Това е мащабно и ключово решение: 420 параграфа, 30 страници, огромно очаква-
не, конституционното дело е заведено от влиятелни фактори, лендерите недоволст-
ват, че все повече им се ограничават правомощията, всички основни държавни ор-
гани представят становища… Съдът в Карслруе обаче не само потвърждава законо-
съобразността на закона за ратификация на ДЛ (заедно с протоколите и деклараци-
ите към Заключителния акт), но и на Закона за изменение на Основния закон във 
връзка с Протоколи 1 и 2 (за ролята на националните парламенти и за прилагането 
на принципите на пропорционалност и субсидиарност), а и отменя частично закона, 
разширяващ правата на Германския парламент (предвиждащ задължение предста-
вителите в Европейския съвет и Съвета предварително да получават одобрение на 
позициите си от Парламента). 

ГКС отхвърля виждането, че липсата на специално производство през СЕС за 
защита на основните права нарушава принципа на правовата държава1 и приема, че 
не е проблем, че в ХОПЕС достойнството на човека не е с по-голяма тежест от дру-
гите права (както е в чл. 1 на Основния закон), напр. основните съюзни свободи2. 

И най-вече: по същество потвърждава, че бъдещо разширяване на правомощията 
на ЕС е напълно възможно и допустимо по германската конституция, която изразя-
ва Europarechtsfreundlichkeit. И потвърждава, че действа презумпцията, че ПЕС е 
съобразено с основните права по Основния закон (т. нар. неприкосновено ядро по 
чл. 1-20, запазен според вечната клауза на чл. 79), макар ГКС да си запазва правото 
(било и по изключение) да контролира съобразността на ПЕС с Германския основен 
закон – но с преместена тежест на доказване: презумпция за съобразеност, освен 
ако (so lange…) не се докаже, че…  

Е, разбира се, категорично потвърждава и възможността за контрол за превиша-
ване на предоставените компетенции (съгласно британския принцип за control ultra 
vires). Тази възможност за контрол ultra vires бе упражнена от ГКС през 2014 г. с 
преюдициалното му запитване до СЕС относно някои мерки на ЕЦБ3. Подобен 
подходът имат и Италианският конституционен съд (относно контрол за спазването 
на границите на правомощията)4, Френският конституционен съвет1, Испанският 
                                                                                                                                      
обединена Европа, който произтича от чл. 23, ал. 1 на Основния закон и неговия преамбюл 
(съдът се позовава на SCHORKOPF, Grundgesetz und Überstaatlichkeit, 2007, p. 247) означава 
в частност за германските конституционни органи, че не оставена на тяхната политическа 
дискреция преценката дали да участват в европейската интеграция или не. Основният закон 
призовава за европейска интеграция и мирен международен ред. Следователно се прилага 
не само принципът на отвореност към международното право, но и принципът на отворе-
ност към европейското право (Europarechtsfreundlichkeit)".  

1 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://www. 
bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html, р. 124. 

2 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, 
http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html, р. 158. 

3 CJ, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14. 
4 Виж още от CJCE, 15. 7. 1964, Costa/ENEL, 4/64. Виж най-вече Cour constitutionnelle, 

27. 12. 1973, Frontini et Pozzani, 183 и Cour constitutionnelle, 8. 6. 1984, Granital, 170. Виж 
подробно в S. NERI, Le Droit Communautaire et la Cour Constitutionnelle Italienne – In: La 
protection des droits fondamentaux: Cour de Justice des Communautés et Cours 
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конституционен съд (относно Договора за Конституция за Европа), Полският конс-
титуционен съд (относно присъединяването към ЕС); Чешкият конституционен съд 
(относно ДЛ)... 

"Евролюбивият" прочит на съюзното право овластява: както конституци-
онния съдия – да преценява2 и защитава националната конституционна иден-
тичност и да осъществява контрол ultra vires, така и всеки друг съдия – да 
преценява сам дали вътрешните ситуации попадат в обхвата (под въздействи-
ето) на съюзното право. 

Несъмнено такъв подход (и такова разбиране) ще се изисква от националния съ-
дия в още по-голяма степен при едно евентуално бъдещо присъединяване на ЕС 
към ЕКПЧ, по отношение на което централният проблем остава този за преценката 
относно вертикалното разпределение на компетенциите между ЕС и ДЧ и, естест-
вено, за съответния обхват на компетенциите на ЕС! Мисля, че няма съмнение: въпро-
сът за компетенциите всъщност е централният въпрос на целия съюзен правопоря-
дък… 

И именно затова намирам за толкова съществен въпросът за обхвата на прилож-
ното поле на ХОПЕС и по-общо на цялото съюзното право! 
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СРОКЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИСКА В ПРОИЗВОДСТВОТО  
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Резюме  
Уредбата в действащия Граждански процесуален кодекс на въведеното с него производ-

ство за разглеждане на търговски спорове в разпоредбите на глава ХХХII представлява 
предизвикателство пред процесуалната теория и практиката по прилагането му. В периода 
след влизането в сила на кодекса се натрупа богата съдебна практика на Върховния касаци-
онен съд, свързана с новите моменти и институти в обхвата на уредените в него производс-
тва. Докладът има за цел да постави на дискусия и коментар проблемите, които възникват 
при тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 372, ал. 2 ГПК и уредения в нея преклу-
зивен срок за изменение на иска по предмет в особеното исково производство по търговски 
спорове. Целта е преценка и анализ на тези проблеми с оглед необходимостта от ясна прав-
на уредба, гарантираща своевременно упражняване на процесуалните права от страните в 
гражданския процес, както и оформяне на някои предложения de lege ferenda.  

Ключови думи: производство по търговски спорове, изменение на иска, срок за изме-
нение на иска, допълнителна искова молба  

THE TERM FOR AMENDMENT OF CLAIMS IN COMMERCIAL  
DISPUTES PROCEEDINGS 

Assoc. Prof. Dr. Tanya Gradinarova  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law,  

Ruse University "Angel Kanchev"  
t.gradinarova@abv.bg 

Summary  
The inclusion of the new proceedings for review and resolution of commercial disputes in the 

current Civil Procedure Code, introduced by the provisions from Art. 365 to Art. 378 of the CPC, poses 
a challenge to both the legal theory and the jurisprudence. In the period after entry into force of the Civil 
Procedure Code the Bulgarian Supreme Court of Cassation ruled multiple decisions with regard to the 
new institutes and proceedings. This report aims to create a discussion regarding some of the problems 
that arise in the interpretation and enforcement of the provisions under Art. 372, par. 2 of the Civil 
Procedure Code and the established within peremptory term for the amendment of a claim in the 
particular proceedings under commercial proceedings. The aim is to draw a judgment and to analyse 
these issues with aspect to the necessity of a clear legislation, which is to guarantee the exercise of 
procedural rights of the parties, as well as to form provide some suggestions de lege ferenda.  

Key words: proceedings under commercial disputes, amendment of a claim, term for 
amendment of a claim, supplementary application (motion) 
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I. Повод за настоящия доклад е разпоредбата на чл. 378, ал. 2, предл. II от дейст-
ващия Граждански процесуален кодекс (ГПК)1, според която "В срока за допълни-
телна искова молба той (ищецът – бел. авт.) може да измени предявения иск". 
Систематично тя е отнесена от законодателя към част трета на ГПК, съдържаща 
специфичните правила на особените искови производства, нейната глава ХХХII с 
обхват на правна уредба особеното исково производство по търговски спорове, 
когато те подлежат на разглеждане като първа инстанция от окръжен съд. По възп-
риетото при приемането на ГПК законодателно виждане, в това особено исково 
производство изменението на иска по предмет следва да бъде заявено от ищеца 
в срока за депозиране на допълнителна искова молба. 

1. Актуалността на анализирания проблем при издирване точния смисъл на раз-
поредбата се обуславя от обстоятелството, че производството по търговски спорове 
е новост в съдържанието на процесуалния ни кодекс, както и от значението ѝ за 
надлежното упражняване на предоставените на ищеца процесуални права. Стабил-
ността в правната уредба и ефективната национална правосъдна система доприна-
сят за доверието в сферата на частноправните отношения и икономиката, като сти-
мулират правомерното изпълнение на договорите от частноправните субекти.  

2. В анализа на изследванията на водещи международни институции, извършен 
от Европейската комисия в изданието за 2016 г. на информационното табло на Ев-
ропейския съюз в областта на правосъдието2, е направен извод за съществуване на 
правопропорционална зависимост между размера на фирмите и ефективността на 
правосъдните системи3. Важна роля за създаването на привлекателна бизнес среда 
заема ефективната правосъдна система, която е призвана да осигури върховенство-
то на закона и основните ценности на Европейския съюз. Въздействието на нацио-
налната правосъдна система върху икономиката е важен фактор за нейното насър-
чаване и развитие. Ефективната и надлежна правораздавателна система предоставя 
на частноправните субекти стимули за развитие и инвестиции както на национално, 
така и на трансгранично ниво.  

3. От съществено значение за обезпечаване на ефективността е предвидимостта 
на съдебната практика по прилагане на разпоредбите на ГПК, за да се осигури нав-
ременност на защитно-санкционните способи, включени в него. Съществена 
предпоставка за предвидимост на съдебната практика са ясните законодателни 
разрешения, изразени чрез нормите на ГПК. Те са призвани да гарантират спра-
ведлив съдебен процес и равен достъп до ефективна правосъдна система като ос-
новни права, произтичащи от общите за държавите членки на Европейския съюз 

                              
1 Всички текстове на закон, при които не е изрично посочено друго, са текстове на Граж-

данския процесуален кодекс. Той се посочва със съкращението ГПК само в случаите, когато 
текстът на Гражданския процесуален кодекс се придружава от текстове на други закони.  

2 Публикуван на 11 април 2016, четвърто издание, достъпен на електронния сайт на 
Висшия съдебен съвет http://www.vss.justice.bg 

3 Ефективността на правосъдната система е изследвана в информационното табло според 
следните основни параметри: навременност, независимост, финансова достъпност и лесен 
достъп до нея. Показатели за ефикасност на производствата са: продължителност на произ-
водствата, дял на приключени производства и брой висящи дела.  
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конституционни традиции, Хартата на основните права на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Съ-
ществена част на правото на справедлив процес, закрепено като основно право в чл. 
47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е правото на ефективни 
правни средства срещу допуснато нарушение на правата и свободите, гарантирани 
от правото на Съюза ( чл. 47, ал. 1 от нея).  

4. Състезателното начало, равенството между страните и установяването на ис-
тината са конституционни принципи, систематизирани и изведени за първи път в 
действащия ГПК като основни начала на гражданското производство в самостояте-
лен раздел – неговата глава втора на част първа. С приемането му се закрепи като 
принцип в исковото производство концентрационното начало, което по идея на 
законодателя е доминиращо в особеното исково производство по търговски споро-
ве1. Съчетаното прилагане на принципите в конкретното исково производство, 
предвид взаимното влияние и допълване между тях, представлява предизвикателс-
тво за съдебната практика и процесуалната теория, която я изучава и анализира.  

5. В периода след влизане в сила на действащия ГПК се натрупа богата съдебна 
практика на Върховния касационен съд (ВКС), включително и тълкувателна и об-
вързваща според възприетото от върховните съдии разбиране2 по прилагане на раз-
поредби, с които се въведоха новите производства. Настоящият доклад има за цел 
да постави на дискусия и коментар някои от проблемите, които възникват при при-
лагане на разпоредбата на чл. 372, ал. 2 ГПК и уредения в нея преклузивен срок за 
изменение на иска по предмет в особеното исково производство по търговски 
спорове. Целта е анализ на проблемите, които се пораждат при тълкуване и прила-
гане на нормата, през призмата на гарантираните на ищеца право на ефективни 
средства за защита и справедлив процес. Докладът си поставя задачата да оформи 
някои предложения de lege ferenda.  

II. Особеното исково производство, уредено в глава ХХХІІ ГПК, се прилага при 
разглеждане на търговски спорове в обхвата на разпоредбата на чл. 365 ГПК – при 
оценяеми искове с цена над 25 000 лева и неоценяеми, изброени в разпоредбата, 
когато родово компетентен първоинстанционен съд е окръжният съд. В определе-
ните от разпоредбата на чл. 104, ал. 1, т. 6 случаи, към тях се прибавят и искове под 
тази цена, предявени съвместно в една искова молба с иск, подлежащ на разглеж-
дане от окръжния съд по реда на същото производство3.  

                              
1 Подробно Стамболиев, О. Принципи на гражданския процес. – Правна мисъл, 2008,  

№ 1, с. 109.  
2 За понятието "обвързваща съдебна практика на ВКС" в обхвата на разпоредбата на т. 1 от 

чл. 280, ал.1 ГПК вж. т. 2 на Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. 
на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС. За понятието "противоре-
чива съдебна практика" по смисъла на чл. 292 вж. мотиви по т. 1 на Тълкувателно решение 
№ 2/2010 от 28.09.2011 г. по тълк.д. № 2/2010 г. на Общото събрание на Гражданска и Тър-
говска колегия на ВКС.  

3 За тълкуването на разпоредбата на чл. 104, ал. 1, т. 6 вж. Мингова, А., К. Цолова. Пос-
ледните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на иско-
ве. – Норма, 2015, № 8, с. 38-54.  
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6. След приемането на едно от първите изменения на ГПК и добавянето в нор-
мата на чл. 104, т. 4 исковете по "търговски дела" с цена на иска над 25 000 лева1, се 
наложи по тълкувателен път да бъде проведена разлика между понятието за тър-
говско дело и търговски спорове, подлежащи на разглеждане по реда на особено-
то исково производство, предмет на уредба в глава ХХХІІ ГПК2. Понятието за тър-
говско дело от процесуален аспект не следва да се отъждествява с понятието "тър-
говски спор" по смисъла на чл. 365 ГПК, нито с понятието "търговска сделка". По-
нятието "търговско дело" е с по-широко съдържание. За разглеждане на искове по 
правоотношения, произтичащи и свързани със сключване, действителност, изпъл-
нение, неизпълнение, разваляне, прекратяване и последиците от тях на сделки, кои-
то не са търговски, се образува също търговско дело3. Търговски по характера си 
спорове разглежда и районният съд като първоинстанционен, но за тях не се прила-
гат правилата на особеното исково производство по търговски спорове. Прилагане-
то на специалните норми, предмет на уредба в глава ХХХІІ на ГПК, е обусловено 
от характера на спора – търговски по смисъла на чл. 365 и определянето на окръж-
ния съд по тях като компетентен първостепенен съд.  

7. Идеята на законодателя при въвеждане на двойната размяна на книжата в 
производството за търговски спорове и предвидения кратък срок за нея (двуседми-
чен) е била постигане ускоряване на производството чрез предварителна подготов-
ка на делото, включително произнасяне по отправените доказателствени искания на 
страните в разпоредително заседание, уредено в чл. 374 ГПК и преминаване към 
разглеждане на делото в едно открито заседание4. Подготвителният стадий за разг-
леждане на делото и осъществяване на двойната размяна на книжата между страни-
те в нейната пълнота цели установяване на спорния предмет, фактическите твърде-
ния и доказателствените искания на страните в тази фаза на развитие на процеса и 
приключване на делото още в първото заседание5. В първите коментари след прие-
мането на ГПК съкратеният срок за размяна на книжата по тези сложни по характе-
ра си правни спорове, в по-голямата си част свързани с висок имуществен интерес, 
се преценява напълно основателно като неудачно разрешение на законодателя6. 
Съкратеният срок за подготовка на книжата, свързани с производството по търгов-
ски спорове, предизвиква в практиката необходимост от продължаването му (чл. 63 

                              
1 ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г.  
2 Вж. Определение № 309/15.04.2010 г. по ч.т.д. № 163/2010 г. на ВКС, ТК, І т.о. 
3 Напр. искове, свързани със сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, разваля-

не и прекратяване на приватизационен договор, който съгласно т.1 на Тълкувателно реше-
ние № 1/2009 г., постановено на 15.06.2010 г. на Общото събрание на Търговска колегия на 
ВКС, не е търговска сделка. Въпреки това делото за разглеждане на такива искове има тър-
говски характер.  

4 Вж. така Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес. Второ преработено и до-
пълнено издание. С., Сиела, 2012 , с. 116. 

5 Влахов, Кр. Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс. Второ из-
дание. С., Сиби, 2012, с. 167.  

6 Вж. Чернев, С. – В: Иванова, Р., Бл. Пунев, С. Чернев. Коментар на новия Граждански 
процесуален кодекс. С., ИК "Труд и право", 2008, с. 544.  
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ГПК). Ето защо до момента законодателната идея за ускоряване разглеждането на 
първоинстанционните търговски спорове пред окръжния съд чрез въвеждане на 
двуседмичен срок за размяна на книжата не се реализира.  

8. Особените разпоредби за развитие на производството по търговски спорове се 
прилагат в съчетание с общите правила за производството пред първа инстанция, 
при липса на изрична уредба в глава ХХХІІ на ГПК (чл. 377). В този аспект интерес 
предизвиква изясняването на проблемите относно преклузивния срок, в който ище-
цът има право да предприеме изменение на предявения иск по предмет в производ-
ството по търговски спорове, неговата важимост спрямо отделните форми на изме-
нение на иска и за правните последици от пропускането му.  

III. Общо и особено правило за срока на изменение на иска по предмет 
9. На изменението на иска по предмет в общото исково производство е посвете-

на разпоредбата на чл. 214, ал. 1,която включва в съдържанието си правна уред-
ба на два срока: 

9.1. До приключване на първото заседание за разглеждане на делото1 пред 
първа инстанция – за изменение на основанието или петитума на предявения иск; 
и  

9.2. До приключване на съдебно дирене пред първа инстанция – за изменение 
на предявения иск по размер, както и за преминаване от установителен към осъди-
телен и обратно. 

Законодателят изрично е озаглавил разпоредбата на чл. 214 "Изменение на ис-
ка", т.е. обхватът ѝ е за всички допустими форми на изменението на иска от-
към предмет2.  

10. На разпоредбата от общия исков процес в производството по търговски спо-
рове противостои изследваната в изложението особена норма на чл. 372, ал. 2, 
предл. второ, според която "В срока за допълнителна искова молба той (ищецът – 
бел. авт.) може да измени предявения иск". 

Оттук при тълкуване на преклузивния срок, уреден в особеното исково произ-
водство по търговски спорове, се поражда проблемът: дали той важи за всички 
форми на изменението на иска по предмет или само за тези, за които измене-
нието на иска в общия исков процес е ограничено със срок до приключване на 
първото открито заседание? 

IV. Възприети становища в процесуалната теория и съдебната практика  
11. Историко-правно в процесуалната ни литература при действието на Закона 

за гражданското съдопроизводство (1930), който е уреждал двойна размяна на кни-
жата в общия исков процес, проф. Силяновски обосновава становище, че е недо-

                              
1 За разликите в понятието "първото по делото заседание" при действието на ГПК(отм.) 

и първо заседание по делото по действащия ГПК вж. подробно Иванова, Р. – В: Иванова, Р., 
Бл. Пунев, С. Чернев. Цит.ком., с. 245-248, както и Стамболиев, О. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, 
О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. Девето прера-
ботено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК. С., Сиела, 2012, с. 315-319.  

2 Подробно за отделните форми на изменение на иска вж. Силяновски, Д. Изменение на 
иска. Правнодогматична студия. – В: Годишник на Софийския университет, Юридически 
факултет, том ХXVII, С., 1931-1932, с. 36-94.  
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пустимо след сроковете за подготвителните книжа без съгласие на ответника 
да се "променя програмата на спора"1, т.е. ищецът да предприема изменение на 
иска откъм предмет. 

12. По поставения проблем след приемане на действащия ГПК в процесуалната 
ни теория и в коментарната литература са изразени две различни становища:  

12.1. Според първото – предвиденият в разпоредбата на чл. 372, ал. 2, предл. 
второ преклузивен срок – срокът за допълнителна искова молба, се прилага 
само за изменение на основанието или искането, но не важи за другите форми 
– изменението по размер на предявения иск и преминаването от установителен 
към осъдителен иск и обратно2.  

12.2. Според противоположното становище – в срока за допълнителна искова 
молба ищецът може да измени своя иск3, без да се навеждат особени аргументи 
за обосноваването му.  

13. Съдебната практика, в която се съдържа произнасяне по въпроса за 
срока за изменение на иска по предмет в производството по търговски споро-
ве, е противоречива. В актовете се поддържат също две разнопосочни становища.  

13.1. Според първото – само изменението на основанието или петитума на 
предявените искове следва да се извърши в преклузивния срок за депозиране 
на допълнителна искова молба (в този смисъл : Решение № 162/17.12.2014 по 
т.д.№ 1742/2013 на ВКС, ТК, II т.о., постановено по чл. 290). Срокът за предприе-
мане изменение на иска по размер, както и за преминаване от установителен 
иск към осъдителен и обратно в производството по търговски спорове, е предви-
деният в общата разпоредба на чл. 214, ал. 1, предл. второ преклузивен срок : 
приключване на съдебно дирене пред първоинстанционния съд ( така Опреде-
ление № 715/10.12.2015 по ч.т.д.№ 3160/2015 на ВКС, ТК, II т.о., постановено след 
допуснато касационно обжалване по чл. 274, ал. 3 по правния въпрос: за възмож-
ността да се допусне увеличение само на размера на иска в производство по 
търговски спорове след изтичане на срока за подаване на допълнителна искова 
молба ).  

13.2. В съдебната практика преобладава противоположното становище, което 
ограничава предприемането на всички форми на изменението на иска по пред-
мет в особеното исково производство по търговски спорове до изтичане на 
срока за предявяване на допълнителна искова молба (така Определение № 112/ 
19.02.2014 по ч.т.д.№ 3791/2013 на ВКС, ТК, II т.о., постановено по чл. 274, ал. 3, с 
което касационното обжалване не е допуснато; Определение № 362/30.04.2010 по 
ч.т.д.№ 156/2010 на ВКС, ТК, I т.о., постановено по чл. 274, ал. 3, с което касаци-
онното обжалване е допуснато; Определение № 112/19.02.2014 по ч.т.д.№ 3791/ 
2013 на ВКС, ТК, II т.о. и Определение № 752/29.12.2015 по ч.т.д.№ 3475/2015 на 
                              

1 Пак там, с. 95-97.  
2 В този смисъл: Стамболиев, О. – В : Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попо-

ва, Р. Иванова. Цит. курс, с. 768-769, както и Чернев, С. – В: Иванова, Р., Бл. Пунев, С. Чер-
нев. Цит.ком., с. 549, както и Влахов, Кр. Цит. съч., с. 169.  

3 Корнезов, Л. Гражданско съдопроизводство. Том първи. Исков процес. С., Софи-Р, 
2009, с. 1021.  
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ВКС, ТК, I т.о. , двете по чл. 274, ал. 3, с които касационното обжалване не е до-
пуснато; Решение № 177/27.06.2014 по в.т.д.№ 248/2014 на Апелативен съд-Варна, 
ТО, Първи състав; Определение № 233/19.07.2016 по ч.т.д.№ 207/2016 на Апелати-
вен съд-Бургас, ТО).  

V. Становище по поставения проблем 
14. Систематичното и последователно тълкуване на двете разпоредби – общата и 

особената, в съчетание с правилото за аналогично прилагане на разпоредбите от 
общия исков процес към производството за търговски спорове по глава XXXII ГПК 
води до извод, че уреденият от законодателя преклузивен срок за всички форми 
на изменение на иска по предмет в особеното исково производство е срокът за 
предявяване на допълнителна искова молба, при условие на надлежно подаден 
отговор на исковата молба.  

Аргументите за това по мое мнение са следните : 
14.1. Легалният термин изменение на иска по предмет включва изменение на ос-

нованието или искането, изменение по размер и преминаване от установителен към 
осъдителен иск и обратно, видно от заглавието над разпоредбата, част от общия 
исков процес – чл. 214, ал. 1. 

14.2. В особената норма на чл. 372, ал. 2 са изброени изчерпателно процесуал-
ните действия на ищеца, упражняването на които се преклудира с изтичане на 
срока за депозиране на допълнителна искова молба. Сред тях е изменението на 
предявения иск. В това понятие се включват всички законово уредени форми на 
промяна в предмета му, изброени в чл. 214, ал. 1.  

14.3. В съответствие с правилото на чл. 377, общите разпоредби на производст-
вото пред първа инстанция се прилагат, "доколкото няма особени правила за 
производството по търговски дела". При едновременното действие относно уреде-
ния преклузивен срок за изменение на исковите претенции на чл. 372, ал. 2, предл. 
второ и чл. 214, ал. 1, особената разпоредба изключва приложението на общата1.  

14.4. Съчетаното тълкуване и прилагане на общата разпоредба – чл. 214, ал. 1 
и особените – чл. 372, ал. 2, предл.2 и чл. 377, обосновава извод, че предприетото 
изменение на иска по предмет в производството по търговски спорове следва да 
отговаря на общите изисквания на чл. 214, ал. 1, тъй като в глава XXXII ГПК не се 
съдържат особени такива, като отклонението от общото правило се изразява единс-
твено в срока, до който изменението на иска по предмет може да бъде предп-
рието. Преклузивният срок за него в особеното исково производство е срокът 
за депозиране на допълнителна искова молба. 

14.5. В случай, че ответникът не е подал отговор на исковата молба, който е 
процесуална предпоставка за възникване правото на ищеца да депозира допълни-
телна искова молба, срокът за всички форми на изменението на иска е предви-
деният в общата разпоредба на чл. 214, ал. 1.  

15. Приетото от законодателя неясно правило, предмет на изследване, същест-
вено ограничава упражняването на процесуални права от ищеца с уредения в 

                              
1 Павлова, М. Гражданско право – обща част. Второ преработено и допълнено издание. 

С., Софи-Р, 2002, с. 112.  
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него твърде кратък преклузивен срок за изменение на иска по предмет в производс-
твото по търговски спорове. Съдържанието му обосновава извод за липса на равен-
ство между страните в това производство, предвид уредения в разпоредбата на чл. 
371 дълъг срок за предявяване на възражение за прихващане от ответника в това 
производство в определени хипотези1 – приключване на съдебно дирене пред 
първа или дори пред въззивна инстанция. Разпоредбата на чл. 372, ал. 2, предл. 
второ не е съобразена и със спецификите на исковото производство, което се разви-
ва след възражение на длъжника в заповедното производство. В хода на провежда-
нето му може да възникне процесуална необходимост за ищеца да премине от уста-
новителен към осъдителен иск, породена от обезсилване на издадената заповед за 
изпълнение със съдебни актове, влезли в сила до приключване на съдебното дирене 
пред първа инстанция2. Ограничаването на процесуалното му право да предприеме 
тази форма на изменение на иска с краткия преклузивен срок – срокът за депозиране на 
допълнителна искова молба, означава лишаването му от правни средства за защита на 
законно признатите му права и нарушава правото му на справедлив процес.  

Констатираното противоречие в съдебната практика по тълкуване и прилагане 
на разпоредбата правят производството по търговски спорове за ищеца относно 
правото му да предприеме изменение на иска по предмет непредвидимо. Пора-
ди възприетото в тълкувателната практика на ВКС становище за обжалваемост на 
определението, с което не се допуска увеличението на иска по размер, когато той 
не е предявен като частичен3, изследваното неясно правило ще доведе до умно-
жаване на частните производства по обжалване на тези процесуални актове 
пред съдилищата. 

VI. Изводи и предложения de lege ferenda 
Критичният анализ на разпоредбата, посветена на преклузивния срок за измене-

ние на иска по предмет в особеното исково производство по търговски спорове, в 
съчетание с обвързващата практика на ВКС по прилагането ѝ, позволява да се нап-
равят следните изводи и предложения de lege ferenda: 

1. Необходимо е законодателят да отстрани неоправданото несъответствие меж-
ду разпоредбата на чл. 214, ал. 1, посветена на изменението на иска в общия исков 
процес и уредения изключително кратък преклузивен срок за този институт, който 
се извлича чрез тълкуване на съдържанието на разпоредбата на чл. 372, ал. 2, предл. 
второ в производството по търговски спорове.  

2. При следващо изменение и допълнение на ГПК се налага да бъде допълнена 
разпоредбата на чл. 372, ал. 1, предл.второ ГПК по следния начин: "В срока за до-
пълнителна искова молба той може да измени основанието или искането на 
предявения иск…". Приемането на подобно законодателно правило ще внесе яс-
нота в правната уредба на производството по търговски спорове и ще бъде 
                              

1 Вж. мотивите по т. 4 на Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. по тълк.д.№ 1/2013 
г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС. 

2 Вж. разясненията по тези въпроси Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. по 
тълк.д. № 4/2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС. 

3 Вж. за него т. 7, б."б" от Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г. 
на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС. 
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препятствие срещу възможността да се формира противоречива съдебна прак-
тика по този важен за процесуалните права на ищеца институт. С това съдър-
жание на нормата за останалите форми на изменението на иска в особената проце-
дура за търговски спорове ще се прилага чл. 214, ал. 1 във връзка с чл. 377 ГПК.  

Намирам тези предложения за уместни, за да станат нашият граждански процес 
и съдебната практика по прилагането им предвидими, както и за да бъдат стимули-
рани частноправните субекти към законосъобразно упражняване на техните гаран-
тирани права на защита в рамките на справедлив съдебен процес.  
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ЗА НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО  
НА ЧЛ. 92 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА 

Доц. д-р Мирослав Димитров  
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Резюме 
Докладът разглежда различните подходи в правната доктрина и в съдебната практика 

към правилото, съдържащо се в чл. 92 от Закона за собствеността (ЗС), което се разглежда 
като вещнопридобивен способ, оборима презумпция и диспозитивна правна норма. Обосно-
вава се изводът, че различните интерпретации на разпоредбата не си противоречат. Напра-
вен е и критичен анализ на практиката на Върховния съд и Върховния касационен съд по 
прилагането на чл. 92 ЗС при разпоредителни сделки с поземлени имоти, в които са постро-
ени сгради. Направен е изводът, че съдебната практика неправилно приема, че се презюми-
ра на основание чл. 92 ЗС воля за прехвърляне на всичко, което е трайно прикрепено към 
земята, вкл. самостоятелни сгради, тогава, когато страните по разпоредителна сделка не са 
изразили изрично воля за това.  

Ключови думи: вещни права, презумпция, придобивен способ, първично придобиване, 
сделка, поземлен имот.  

REGARDING SOME DISPUTABLE ISSUES  
IN THE APPLICATION OF ART. 92 OF OWNERSHIP ACT 

Assос. Prof. Dr. Miroslav Dimitrov  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

mityov@abv.bg 

Summary 
The report examines different approaches in legal doctrine and court practice to the rule of Art. 

92 of the Property Act, which is considered as method to gain real rights, a rebuttable presumption 
and non-mandatory rule. Reasons are given to the conclusion that the different interpretations of 
the legal provision are not contradictory. Critical analysis is also made of the Supreme Court and 
Supreme Cassation Court’s practice of the application of Art. 92 PA to transactions which transfer 
the ownership of land plots, on which buildings are constructed. A conclusion is driven that the 
court practice wrongly assumes that on the ground of Art. 92 PA the transaction transfers 
ownership of everything permanently attached to the ground, incl. separate buildings, even when 
the parties of the transaction have not explicitly expressed will to this effect. 

Keywords: property rights, presumption, method to gain real rights, primary acquisition, 
transaction, land plot. 
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1. Придобивен способ или презумпция 

Съгласно чл. 92 ЗС "Собственикът на земята е собственик и на постройките и 
насажденията върху нея, освен ако е установено друго". В правната доктрина тази 
законова разпоредба се интерпретира по различен начин. Според едното разбиране 
законодателят е уредил първичен придобивен способ на вещни права1, който в за-
кона посочен като един от двете нормативно уредени приращения. Фактът на трай-
но прикрепване на движими вещи, в резултат на което се обективират в имота сгра-
да или насаждения, произвежда автоматичен вещнопрехвърлителен ефект, изразя-
ващ се в придобиване на собствеността от собственика на земята независимо чия 
собственост са били прикрепените вещи, семена или растения и кой е извършил 
прикрепването. Именно защото придобиването на собствеността не е свързано с 
"праводаване", с транслиране на правото на собственост от едно лице към друго – 
собственик на поземлен имот, може да се заключи, че в случая законодателят е 
уредил оригинерен способ за придобиване на вещни право.Това схващане не е без-
спорно. Поддържа се и становището, че приращението не е способ за придобиване 
на собственост, тъй като собственикът на недвижимия имот не може да придобие 
нещо, което не е отделна вещ, тъй като тя с трайното си прикрепване към земята 
става интегрална част от поземления недвижим имот и престава да бъде отделна 
вещ. А за да се придобива право на собственост върху вещ, тя трябва да съществува 
обективно и самостоятелно от другите вещи2 Изразено е и мнение, че правилото на 
чл. 92 ЗС представлява една оборима презумпция, според която собственикът на 
земята се предполага собственик и на всичко, което е трайно прикрепено върху нея, 
освен ако не е установено друго.3 Това разбиране вероятно е повлияно от текста на 
чл. 78 Закона за имуществата собствеността и сервитутите (отм.), който е бил фор-
мулиран изрично като презумпция.4 Тезата, че чл. 92 ЗС съдържа оборима презум-

                              
1 Боянов, Г. Вещно право. С., Авалон, 2004, с. 306-308, Петров, Вл., Марков, М. Вещно 

право (помагало Modus Studendi). С., Сиби, 2005, с. 166. Също Ставру, Ст. Приращението и 
преработването. С., Сиела, 2016, с. 93, който го нарича "специфичен вещнопридобивен 
способ". 

2 Венедиков, П. Ново вещно право. С., Сиби, 1995, с. 212, който отрича и оригинерния 
характер на придобиването, тъй като според автора то произтича от собствеността върху 
земята. 

3 Розанис, С. Презумпцията на чл. 92 ЗС. – Собственост и право, 2003, № 12, с. 34-40. 
4 Текстът на чл. 78 ЗИСС гласи: "Всичките постройки, посаждения и работи, които са 

направени отгоре или отдолу на земята, се предполага да са направени от собственика с 
негови средства и принадлежат нему, догдето не се докаже противното." Изразено е обаче и 
мнение, че чл. 78 ЗИСС не съдържа презумпция, а урежда т.н. право на приращение, което 
се явява начин (способ) за придобиване право на собственост в случаите, когато материа-
лът, от който са направени подобренията е бил чужд и в резултат на това право на прира-
щение се създава право на собственост върху приобщената и присъединена чужда вещ в 
полза на собственика на земята – Петков, С. За правото на приращение. – Правна мисъл, 
1941, № 5-6, с. 381 и с 383. 
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пция се приема неотклонно и последователно от съдебната практика1. Освен като 
придобивен способ и като презумпция чл. 92 ЗС в литературата е изразено и мне-
нието, че разпоредбата съдържа диспозитивно правило.2 Диспозитвният характер 
на нормата открива възможност за правните субекти да уговорят нещо различно от 
установеното в нея и така да дерогират действието ѝ в отношенията помежду си. 
Наред с изложените дотук схващания е обоснована и тезата, че чл. 92 ЗС съдържа 
норма от две части. Първата част урежда основание за придобиване на право на 
собственост, а втората установява презумпция, която може да бъде оборена, като се 
докаже противното на първата част относно придобиването на трайно прикрепени-
те към земята движими вещи.3 

Краткият преглед на изложените в правната литература разбирания за характера 
на правилото, което чл. 92 ЗС съдържа, показва твърде различни мнения по въпро-
са. Неясно защо обаче те се противопоставят едно на друго и се създава впечатле-
ние, че авторите спорят помежду си. По мое мнение в случая не става въпрос за 
спор дали чл. 92 ЗС съдържа способ за придобиване на вещни права или оборима 
презумпция, тъй като в първия случай става въпрос за уреден от закона фактически 
състав, който има за последица придобиване на вещни права, а във втория случая – 
за особен вид правна норма, която установява оборимо предположение с процесу-
ално значение. Двете основни интерпретации на текста на чл. 92 ЗС за мен не си 
противоречат, тъй като стоят на различна плоскост като правни явления и поради 
това не могат да бъдат съпоставяни4, т.е. едната не изключва другата. Би било 
спорно дали една норма урежда първичен или производен способ за придобиване 
на вещни права (по този въпрос впрочем има спор – проф. Венедиков оспорва ори-
гинерния характер на придобиването в случая), както и дали едно правило предс-
тавлява презумпция или фикция, или дали една презумпция е оборима или не е 
оборима. Не влиза в противоречие с двете основни тези и разбирането, че по своята 
правна природа разпоредбата на чл. 92 ЗС съдържа диспозитивно правило, тъй като 
би било спорно, ако се застъпва обратното, а именно, че правилото е повелително. 
Последното обаче няма поддръжници поне що се отнася до чл. 92 ЗС. Спорни или 
поне недоизяснени са обаче други въпроси, свързани с разпоредбата на чл. 92 ЗС, 
които намират своето отражение и в съдебната практика. По-важните от тези въп-
роси, изясняването на които има и практическо значение, са няколко. 

                              
1 В тази насока могат да се приведат множество примери както от по-старата практика 

на ВС, така и от новата практика на ВКС, напр. р. № 659-1966-I г.о. ВС, р. № 80-1970-ОСГК 
ВС, р. № 598-1991-I г.о. ВС, р. № 529-2010-I г.о. ВКС, р. № 183-2012-II г.о. ВКС, р. № 72-
2015-II г.о. ВКС, р. № 96-2015-I г.о. ВКС, р. № 98-2015-II г.о. ВКС и др. 

2 Павлова, М. Правна природа на разпоредбата на чл. 92 ЗС. – Бюлетин на СЮБ, 1980, № 
3, с. 31-33.  

3 Панайотова-Чалъкова, Л. Суперфицията по българското вещно право. С., Фенея, 2009, 
с. 50-52. 

4 Сполучлив според мен опит за "примиряване" или по-скоро за едновременно възприе-
мане и на двете двете тези прави Панайтова-Чалъкова, Л., като разделя нормата на чл. 92 ЗС 
на две части.  
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Както бе отбелязано по-горе, в съдебната практика се приема последователно, че 
чл. 92 ЗС съдържа презумпция. Не е доизяснено обаче, при наличието на каква точ-
но е презумпционната предпоставка/и/ при чл. 92 ЗС, т.е. кой е известният факт/и/, 
при осъществяването на който се предполага осъществяването на неизвестния 
факт, който поражда съответната правната последица – придобиването на собстве-
ността върху трайно прикрепените към земята вещи. Моят прочит на чл. 92 ЗС на-
сочва към извода, че известният факт, който законодателят е уредилq е, че към един 
поземлен имот трайно са прикрепени движими вещи по начин такъв, че отделянето 
им би нарушило тяхната цялост, годност за употреба и възможност за ползване на 
полезните им свойства. Неизвестният факт, който се предполага е, че прикрепване-
то на движимите вещи към земята е станало в момент, когато едно лице е било соб-
ственик на земята. То е лицето, за което се презюмира, че в негова полза е настъпил 
вещнопридобивният ефект по способа, уреден в чл. 92 ЗС. С други думи, ако се е 
осъществила презумпционната предпоставка – трайното прикрепване на движими-
те вещи към земята, то именно в полза на собственика на земята към този момент 
се e задействал вещнопридобивния способ, наречен от законодателя приращение и 
по този начин това лице е придобило собствеността върху трайно прикрепеното. 
Друго освен този факт и произтичащата от него правна последица, не се предпола-
га. Този извод е важен с оглед съдебната практика при спорове, свързани с прех-
върляне на поземлени имоти, която ще бъде разгледана по-долу. Следва да се отбе-
лежи още и това, че вещнопридобивното действие на трайното прикрепване е ед-
нократно. То настъпва само в момента на трайното прикрепване и не се възпроиз-
вежда всеки път, когато поземления имот смени своя собственик.1 

Вторият недоизяснен въпрос е свързан с възможностите, които законодателят е 
регламентирал за оборване на презумпцията. Безспорно е, че презумпцията би била 
оборена, ако собственикът на земята е учредил на трето лице право на строеж. Тази 
възможност произтича както от диспозитивната правна природа на чл. 92 ЗС, така и 
от уредбата на вещното право на строеж в чл. 63 ЗС. Оборването на презумпцията 
следователно е възможно да стане по силата на уговорка, постигната между собст-
веника на земята и третото лице – суперфициар, която е облечена в изискуемата от 
закона нотариална форма. При наличието на такава уговорка ще бъде отклонено 
действието на чл. 92 ЗС като вещнопридобивен способ, произвеждащ правно дейс-
твие за собственика на земята и трайно прикрепените движими вещи ще се придо-
бият от суперфициара в момента, в който интервенцията върху земята се обективи-
ра в самостоятелен обект, който момент настъпва при достигане на грубия строеж 
на сградата. Уговарянето на нещо друго, различно от правилото на чл. 92 ЗС обаче, 
не е единственият начин да се обори презумпцията и съответно да се дерогира вещ-
нопридобивният ефект на трайното прикрепване в полза на собственика за земята. 
Съществуват и други възможности. Прави впечатление, че законодателят в чл. 92 
ЗС не е употребил стандартното словосъчетание, насочващо към диспозитивност на 
правилото "освен ако е уговорено", а "освен ако е установено друго". Тази разлика 
предполага по-широки възможности за оборване на презумпцията. Те не се свеждат 

                              
1 Ставру, Ст., цит. съч., с. 93-94. 
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не се свеждат само до случаите, когато собственик на земята и трето лице са "уго-
ворили друго". Законодателят следователно е допуснал, че "друго" може да е уста-
новено и без изрична уговорка. Последното означава, че презумпцията може да се 
обори и на други основания, които са уредени в закона. Така например в чл. 193, ал. 
3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е предвидено, че при липса на съг-
ласие между собственик на земята и лице, което желае да прокара отклонения от 
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, право на такова про-
карване може да се учреди при липсата на друго целесъобразно техническо реше-
ние със заповед на кмета на общината. Придобилият сервитут за прокарване на 
основание заповедта, като прикрепи трайно елементите на отклоненията от техничес-
ката инфраструктура – газопровод, водопровод, канализация и пр., ще притежава 
същите в собственост, но без да има уговорка между него и собственика на земята. 
Собственикът на земята няма да придобие същите по силата на вещнопридобивния 
ефект, уреден от чл. 92 ЗС, тъй като "другото" ще бъде установено със заповедта на 
кмета. В чл. 2, ал. 3 (отм.) от Закона за общинската собственост бе предвидено, че 
не са общинска собственост постройките, изградени от кооперативни организации 
и сдружения с идеална цел, ако са извършени преди 13.07.1991 г., макар теренът да 
е общинска собственост и в полза на тези организации да не е учредено право на 
строеж. Друг пример на оборване на презумпцията и съответно дерогиране на вещ-
нопридобивния способ на чл. 92 ЗС е установен от трайната съдебна практика на 
застрояване по време на брака на поземлен имот, който е лична собственост на 
единия от съпрузите. В т. 4 на ПП на ВС № 5 от 1972 г. се прие, че когато по време 
на брака е направена постройка върху имот, която е изключителна собственост на 
единия съпруг, така направената постройка е обща за двамата съпрузи, ако тя би 
могла да бъде обект на самостоятелна собственост, отделна от собствеността върху 
терена. Това разрешение, възприето от ВС преди повече от 40 г. се следва безпро-
тиворечиво и до днес1 и по същество представлява изведен от съдебната практика 
начин, по който се "установява друго", различно от предвиденото в чл. 92 ЗС.  

Следва да се подчертае обаче, че "установяването" на нещо друго, различно от 
предвиденото в чл. 92 ЗС, е възможно само в случаите, когато резултатът от трай-
ното прикрепване на движими вещи към поземления имот представлява обект, кой-
то е годен за притежаване в собственост отделно от земята. Затова по друг начин 
стои въпросът за такива трайно прикрепени към поземления имот вещи, които не 
могат да се обособят в самостоятелен обект и да се притежават в собственост от-
делно от терена. По отношение на тях обективно е невъзможно да се "установи 
друго", включително и с уговорка между собственик на земята и лице, което ги 
прикрепва, тъй като те не представляват самостоятелни вещи – отделни от остана-
лите вещи, а са интегрална, неразделна част от терена и следователно няма как да 
се притежават самостоятелно в собственост. Липсата на обект обосновава в случая 
невъзможността такива интегрирани в земята вещи да се притежават от лице, което 
е различно от собственика на земята.  

                              
1 Освен ако при сега действащия Семeен кодекс съпрузите не са приели режим на раз-

делност или не са сключили брачен договор, включващ уговорки, дерогиращи чл. 92 ЗС. 
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С оглед на изложеното дотук може да се обобщи, че нормата на чл. 92 ЗС има 
диспозитивен характер, тя урежда първичен способ за придобиване на вещни права 
с еднократно действие, като едновременно с това съдържа и презумпция, че собст-
веникът на земята е собственик на трайно прикрепените към нея вещи, която пре-
зумпция е оборима по отношение на трайно прикрепени към земята вещи, представля-
ващи самостоятелен обект и може да се обори не само чрез постигане на изрична уго-
ворка между собственика на земята и лицето, извършващо строителни работи, по сила-
та на отстъпено му право на строеж, но и при установяване на други факти, последица-
та на които е дерогиране приложението на чл. 92 ЗС като придобивен способ.  

2. Действие на чл. 92 ЗС при извършване на разпоредителна сделка  

При извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот, в която към момен-
та на сделката има трайно прикрепени вещи, представляващи сграда, се поставя 
въпросът дали тези трайно прикрепени вещи се придобиват от приобретателя, ако 
прехвърлителят не е изразил изрично воля, че те се включват в предмета на прех-
върлителната сделка. Този въпрос е поставян и разглеждан многократно в съдебна-
та практика, която още през 60-те години на миналия век се ориентира към разби-
рането, че изключването на съществуващи при извършване на сделката, трайно 
прикрепени към земята вещи, от нейния предмет трябва да бъде уговорено изрично, 
за да се смята оборена презумпцията на чл. 92 ЗС. Така се стига до извода, че с 
прехвърлянето на собствеността върху мястото се прехвърля и собствеността върху 
всичко, прикрепено към земята, вкл. построените върху нея сгради. В този смисъл 
могат да се посочат множество решения на ВС – напр. р. № 659-1966-I ГО, р. № 
1154-1967-I ГО, р. № 756-1970-I ГО, р. № 80-1970-ОСГК и др., а така също по-нови 
решения на ВКС – напр. р. № 738-2005-I ГО, р. № 529-2010-I ГО, р. № 183-2012-II 
ГО и др.1 Тази съдебна практика считам за неправилна в случаите, когато в позем-
ления имот към момента на извършване на разпоредителната сделка има построена 
сграда, която представлява самостоятелен обект, който е годен да се притежава в 
собственост отделно от земята.2 Причините, да се установи тази практика, са по мое 
мнение три основни. На първо място неправилно словосъчетанието "установено 
друго", употребено в разпоредбата на чл. 92 ЗС тълкува тясно и се свежда единст-
вено до уговорено друго, по силата на която уговорка собственикът на земята е 
учредил на трето лице по предвидения в закона ред и форма право на строеж. Това 
тълкуване свежда оборването на презумпцията на чл. 92 ЗС при прехвърлителна 
сделка с поземлен имот, в който има построена сграда само до хипотезата на нали-
чие на уговорка, при това изрично заявена в сделка, че постройката се изключва 
                              

1 Тази трайна може да се нарече съдебна практика е критикувана от Омарбалиев, Хр. Ръ-
ководство по нотариални действия във връзка със собствеността. С., Наука и изкуство, 
1975, с. 133-135, като авторът изтъква фискални съображения и опасността по този начин да 
се заобиколи законът. 

2 Правилно Ставру, Ст. Цит. съч., с. 93, бележка 51 под линия, отбелязва че съдебната 
практика, възприета в посочените решения, трябва да се ограничи само до случаите, когато 
трайно прикрепеното няма естеството на самостоятелна вещ или представлява принадлеж-
ност по смисъла на чл. 98 ЗС към прехвърляната земя. 
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действието на разпоредителната сделка. Струва ми се, че правилно в случая е да се 
приеме точно обратното. Липсата на волеизявление за разпореждане със самостоя-
телния, построен в поземления имот обект, съществуващ към момента на извърш-
ване на разпореждането, е достатъчно, за да бъде той изключен от вещнопрехвър-
лителния ефект на сделката. В случай на съмнение волята на страните трябва да се 
тълкува по реда на чл. 20 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за да се 
установи дали те са имали воля да включат построеното в предмета на сделката. В 
тази насока може да се съобразят уговорките им в предварителния договор, ако има 
такъв, наличието или липсата на изискуемите от закона документи за нотариално 
изповядване на сделката, представени или не на нотариуса – напр. данъчна оценка 
за сградата, схема на сградата, издадена от Агенцията по кадастъра, и др. Всички 
тези обстоятелства в случай на спор могат да насочат съда да изясни действителна-
та воля на страните и да констатира наличие или липса на воля за прехвърляне на 
построения обект. И ако такава воля не бъде установена, няма място за извод, че тя 
се предполага по силата на презумпцията на чл. 92 ЗС, тъй като тази презумпция не 
предполага наличие на воля. Втората причина за тази неправилна съдебна практика 
е незачитането на еднократното действие на придобивния способ по чл. 92 ЗС. Как-
то бе отбелязано по-горе, придобиването по чл. 92 ЗС настъпва с факта на трайното 
прикрепване на движимите вещи към земята и не се възпроизвежда при последва-
щи разпоредителни сделки.1 За да настъпи вещнопрехвърлителен ефект по отноше-
ние на сградата, е необходимо тя да е включена в предмета на прехвърлителната 
сделка по волята на страните и придобиването тогава ще стане на деривативно ос-
нование (сделката), а не на основание приращението, уредено в чл. 92 ЗС. На трето 
място може да се посочи като причина за тази порочна за мен съдебна практика е 
възприеманата чрез нея теза за "единство" на недвижимия имот тогава, когато едно 
лице притежава поземления имот, в който е построена сграда, която не е собстве-
ност на трето лице.2 С други думи, собственикът притежава един, а не два или по-
вече имота тогава, когато теренът е застроен с една или повече сгради, представля-
ващи самостоятелни обекти. Съответно, ако има две или повече такива сгради 
(напр. еднофамилни или многофамилни жилищни сгради, гаражи и/или др.) имотът 
отново е един. Този въпрос е теоретичен, но има и практически измерения, тъй като 
рефлектира върху разглежданите тук разпоредителни сделки с поземления имот. 
По мое мнение разбирането, че имотът е един в случаите на трайно прикрепени към 
земята движими вещи, е правилно само тогава, когато същите нямат статут на са-
мостоятелни обекти, не могат да се притежават в собственост отделно от земята и 

                              
1 В този смисъл правилно Ставру, Ст. Цит. съч. с. 93-94 подчертава, че с настъпването на 

вещнопридобивния ефект чл. 92 ЗС се "изчерпва" и не може отново да бъде "задейст-
ван"при последващо прехвърляне на земята.  

2 Тезата за единство на имота в случая се поддържа от Венедиков, П., Цит. съч., с. 211. 
Тя е възприета и в съдебната практика – напр. в р. № 1693-1970-I ГО на ВС изрично се каз-
ва, че "сградата и мястото, върху което тя е построена, представляват едно цяло ", като този 
извод съдът прави от "общата разпоредба на чл. 92 ЗС". Обратно, Василев, Л. Българско 
вещно право. С., Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 1995, с. 451, също Став-
ру, Ст. Цит. съч., с. 91.  
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са трайно и интегрално инкорпорирани във или към нея. Но ако трайно прикрепе-
ните към земята вещи са самостоятелни обекти, които могат да се притежават от-
делно от земята, то дори те да не са собственост на лице, което е различно от земя-
та, имотите са два или повече.1 

Извод: Ако не е изразена изрично воля и трайно прикрепеното представлява са-
мостоятелен обект, който е възможно да се притежава в собственост отделно от 
земята, то разпоредителната сделка не прехвърля този обект, ако този обект не е 
бил включен в предмета на сделката изрично. Няма никакво основание да се пред-
полага мълчаливо изразена воля за това. Неправилно е по мое мнение да се разши-
рява по този начин приложното поле и обхватът на презумпцията на чл. 92 ЗС. Как-
то бе обосновано по-горе, чл. 92 ЗС презюмира единствено факта, че собственикът 
на земята е този, в чиято полза е задействан първичният придобивен способ, уреден 
в чл. 92 ЗС, но не и че тогава, когато собственикът на земята изрази воля да се раз-
пореди с поземления имот, без изрично да изразява воля за разпореждане и с пост-
роеното в нея, такава воля се предполага. И тук съображенията не са свързани само 
с негативните фискални ефекти от такова тълкуване на чл. 92 ЗС. Те дори са по-
маловажни. По-същественото е това, че така би се създала несигурност в гражданс-
кия оборот, тъй като в имотния регистър няма да се отрази по никакъв начин прех-
върлянето на сградата и съответно това може да въведе в заблуждение трети лица 
относно това кой е собственик на същата. Затова с оглед отстраняване на тази неси-
гурност може да се препоръча промяна на съдебната практика в посока ограничи-
телно тълкуване и прилагане на чл. 92 ЗС тогава, когато правилото, което се съ-
държа в тази разпоредба, се разглежда като презумпция. 
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ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО ПРОКАРВАНЕ  
НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 
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Резюме 
Прокарването на временни пътища през чужди недвижими имоти е уредено в Закона за 

устройство на територията като поземлен сервитут. Като вид ограничени вещни права сер-
витутите в българското законодателство са с различно съдържание в зависимост от това 
какви възможности осигуряват на съответния титуляр. В този смисъл прокарването на вре-
менни пътища е обвързано с точно определени предпоставки, съдържащи се в чл. 190-191 
от ЗУТ, които трябва да са налице, за да може да се учреди и реализира този сервитут. 

Ключови думи: устройство на територията, поземлен имот, временни пътища, предпоставки.  

SPECIAL FEATURES ABOUT MAKING TEMPORARY ROADS  
THROUGH OTHER'S LANDED PROPERTIES 

Assoc. Prof. Dr. Gergana Boyanova  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

boyanovagergana@abv.bg 

Summary 
The making temporary roads through other's landed properties is settled in Spatial development 

act as a landed easement. Like a kind of a narrow property rights the easements in Bulgarian 
legislation are with different contents according to that what kind of possibilities they ensure of the 
respective titular. In this meaning the making temporary roads is bound by exactly definite 
prerequisites, included in Art. 190-191 of the Spatial development act, which must be fulfilled to 
establish and realize this easement. 

Key words: spatial development, landed property, temporary roads,, prerequisites. 
 
Сервитутите по българското законодателство са били уредени първоначално в 

Закона за имуществата, собствеността и сервитутите, влязъл в сила през 1904 г. и 
отменен през 1951 г., когато е приет Законът за собствеността. ЗИСС възприема от 
западните законодателства разделението на сервитутите на лични и поземлени, 
които са били уредени така още в римското право. Но докато в западните вещни 
законодателства това деление е запазено и до днес, у нас Законът за собствеността 
го отменя и запазва само поземлените сервитути, без да ги урежда изрично. Те са 
уредени в отделни специални закони. 

Легално определение има само на поземлените сервитути, уредени в Закона за 
водите. Според чл. 103 от ЗВ (ДВ, бр. 67/1999 г.) "поземленият сервитут е тежестта, 
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наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг нед-
вижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик". 
Сервитутът по своята същност е правно средство за регулиране на вещните право-
отношения. Неговата цел не е получаване на добиви от чужд имот, както е при пра-
вото на ползване или построяване на сграда върху чужда земя, както е при вещното 
право на строеж. Предназначението на всеки поземлен сервитут е да улесни изпол-
зването на един имот, като се обремени друг имот. Ето защо недвижимите имоти, 
като обекти на сервитутни права, се окачествяват като "господстващ" и "служещ". 
Между тях има пряка зависимост, която се изразява в това, че собственикът на гос-
подстващия имот не би могъл да го използва пълноценно според неговото предназ-
начение, ако не се ограничат правата на собственика на служещия недвижим имот. 
В този смисъл сервитутът като ограничено вещно право дава възможност на титу-
ляра да упражнява ограничена власт върху чуждия имот. 

Във връзка с темата на настоящото изложение може да се отбележи, че прокар-
ването на временни пътища е било предвидено в чл. 205-207 от Правилника за прила-
гане на Закона за териториалното и селищно устройство. Там по аналогичен на Закона 
за устройство на територията начин са уредени хипотезите, при които е допустимо да 
се създадат временни пътища. Разликата е, че такава възможност е била предвидена в 
Правилника за прилагане на закона, а не в самия закон. В чл. 183 от Заключителните 
разпоредби на ЗТСУ е заложено, че "Министерският съвет може да установява правила 
за прокарване на временни пътища през недвижими имоти, за преминаване през чужди 
имоти и прокарване през тях на съоръжения и инсталации, задължения за осигуряване 
на свободен достъп в недвижими имоти, както и други задължения за собствениците, 
съответно за юридическите лица във връзка с териториалното и селищното устройст-
во". С основание се отбелязва в теорията, че правилата относно временните пътища не 
би следвало да се съдържат в подзаконов нормативен акт, тъй като ограничаването на 
правото на собственост е нещо съществено и не може да бъде уредено в правилник.1 
Това поставя въпроса доколко тези правила са били законосъобразни, при положение 
че те създават права, които не са предвидени в ЗТСУ. 

Според чл. 190, ал. 1 ЗУТ: "когато съгласно подробен устройствен план някои 
урегулирани поземлени имоти имат лице само по проектирани нови улици, преди 
тези улици да са открити, общината може да прокарва временни пътища, които 
осигуряват достъп до съответните имоти". Въз основа на цитираната разпоредба 
могат да се изведат предпоставките, при наличието на които може да се прокарат 
временни пътища. На първо място е предвидено, че обекти на това право могат да 
бъдат само урегулирани поземлени имоти, т.е. тези които съгласно § 5, т. 11 от До-
пълнителните разпоредби на ЗУТ са поземлени имоти, за които с подробен уст-
ройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно 
предназначение и режим на устройство.  

На следващо място тези имоти трябва да имат лице само по проектирани улици, 
които обаче още не са открити. Именно фактът, че все още не са направени улици-

                              
1 Джеров, Ал., Б. Шалдупова, Ст. Илова, Е. Златинова, Правни проблеми на ЗУТ. Сиела, 

2013 г., с. 33. 
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те, предвидени по подробен устройствен план, обуславя нуждата от прокарване на 
временните пътища. Всеки урегулиран поземлен имот трябва да има достъп до об-
ществен път и това е смисълът на регулацията на отделните имоти. 

Съгласно чл. 190, ал. 2 ЗУТ "при нужда временни пътища се прокарват в урегу-
лирани части на населени места и селищни образувания, за които ще бъдат създа-
дени нови подробни устройствени планове, както и в неурегулирани още части, 
включени в общ устройствен план". Тук са уредени още две хипотези, при които 
може да се прокарват временни пътища – когато предстои да бъдат създадени нови 
подробни устройствени планове за урегулирани части от населени места или когато 
има общ устройствен план за неурегулирани все още части от населени места. В ал. 
5 на чл. 190 ЗУТ е предвидено, че когато няма друга техническа възможност, вре-
менни пътища се прокарват и за да се осигури достъп до законно разрешени строе-
жи извън границите на урбанизираните територии до разрешаване ползването на 
строежите, заедно с предвидените за тях постоянни пътища. Тук трябва да се отбе-
лежи, че временните пътища се прокарват само за строежи, за които има издадено 
по надлежния ред разрешение за извършване на строителни дейности, т.е. спазени 
са всички изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове. Целта е 
да се осигури възможност за свободен достъп на правоимащите лица, както и на 
субектите, на които е възложена строителната дейност, контрола по извършване на 
тази дейност и др. до съответния имот, в който ще се строи. Според съдебната 
практика хипотезата е за разрешено строителство – такова, което в момента се из-
вършва, а не за изпълнено и съществуващо строителство.1 Временните пътища се 
прокарват до разрешаване ползването на строежа – до издаване на протокол (образец 
№ 16) за установяване на годността за използване на строежа съгласно Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Във всички тези хипотези се касае за възникване на сервитутни права в полза на 
собствениците на имотите, които все още нямат достъп до обществен път. Реално 
прокарването на временни пътища през чужди имоти е сериозно обременяване на 
тези имоти. Затова последните се наричат служещи имоти. Имотите, които ще обс-
лужват тези пътища са господстващи – техните собственици ще могат да премина-
ват през обслужващите имоти. По този начин се стига до ограничаване правомощи-
ята на собственика на служещия имот – той ще трябва да търпи въздействието от 
преминаването на собствениците на господстващите имоти. Но това ограничаване е 
обусловено от конкретната нужда да се използват пълноценно господстващите 
имоти, което не е възможно, ако тези имоти нямат излаз на обществен път. По по-
вод на сервитутните права, уредени в ЗУТ, с основание в теорията се отбелязва, че 
не може да се зачете пълното и неограничено право на частния собственик да отс-
тоява неприкосновеността на своето право, когато по този начин се осуетява право-
то на друг частен собственик да използва своя имот.2 Тук трябва да се направи едно 
уточнение. Когато се споменава, че с прокарването на временните пътища по няка-
къв начин се ограничава правото на собственост върху служещия имот, не става 

                              
1 Р. № 1123 от 28.01.2010 г. по адм. д. № 11213/2009 г., II отд. на ВАС. 
2 Петров, Вл. Законът за устройство на територията. Сиби, 2002 г., с. 142. 
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въпрос за законовите ограничения на собствеността. Всъщност много често в прав-
ната теория сервитутите се смесват със законовите ограничения на собствеността, 
въпреки че между тях има съществени различия.1 Към ограниченията на собстве-
ността се отнасят тези, които са свързани с упражняването на правото на собстве-
ност, включително и възможностите за неговото принудително отчуждаване.2 Сер-
витутът по своята същност е тежест, наложена върху чужд имот, което в определе-
на степен създава ограничения за собственика на този имот. Но сервитутът създава 
и право на друг собственик да осъществява ограничена власт върху обременения 
недвижим имот. За разлика от него законовите ограничения не създават насрещни 
права на правни субекти. Също така сервитутното правоотношение е правоотноше-
ние между конкретни правни субекти по повод на точно определени недвижими 
имоти, докато законовите ограничения са общи ограничения, адресирани и имащи 
еднаква правна сила спрямо всички собственици и целящи да създадат еднакви 
условия за упражняваните от тях права (напр. чл. 50 и 52 от ЗС).  

Следва да се отбележи, че сервитутното право по чл. 190 от ЗУТ се различава от 
сервитутното право на преминаване през чужд имот по чл. 192 от ЗУТ по това, че 
то има различно съдържание и за да може да възникне (да се учреди), е необходимо 
да са се проявили посочените вече предпоставки. Така сервитутът за прокарване на 
временен път има за цел да осигури достъп до определен имот с транспортни сред-
ства, от неограничен брой лица и е с по-широко съдържание от сервитута за преми-
наване през чужд имот – той не осигурява транспортен достъп и е в полза единст-
вено на титуляра на господстващия имот. С оглед на това е изискването на закона 
(чл. 190, ал. 1 ЗУТ) за прокарване на временен път господстващият имот да няма 
лице на открита улица по влязъл в сила подробен устройствен план, а за учредяване 
на право на преминаване е необходимо да няма какъвто и да било друг подходящ 
начин за достъп до господстващия имот (чл. 192 ЗУТ).3 

 Временните пътища трябва по възможност да следват новите улици по подроб-
ния устройствен план, съответно улиците по проектоплана или по извършените 
проучвания. Освен това временните пътища трябва да се прокарат по такъв начин, 
че да не засягат заварени сгради и постройки, както и дълготрайни декоративни 
дървета (чл. 190, ал. 3 ЗУТ). "Засягат" означава да не се предвижда временните пъ-
тища да преминават през тях, което би наложило тяхното частично или пълно раз-
рушаване.4 Но те могат да засягат заварени постройки, които имат временен харак-
тер.5 Употребеният израз "по възможност" в разпоредбата на чл. 190, ал. 3 ЗУТ по-
казва, че не е задължително временният път да следва улици по проектоплана или 

                              
1 Тулешкова, Б. Ограничение на правото на собственост. СП, кн. 7/2000 г., 5-14; Запрянов, 

Ас., За правната същност на сервитутите. СП, бр. 9/2005 г., с. 10 – ограниченията на собстве-
ността с оглед на благоустройствени и здравни цели (чл. 53 ЗС) се разглеждат като сервитути. 

2 Сарафов, П. Ограничения при упражняване правото на собственост. – Съвременно пра-
во, бр. 1/1999 г. 

3 Р. № 1983/08.08.2014 г. на Административен съд – Варна; Р. № 2655/04.12.2014 г. на 
Административен съд – Пловдив. 

4 Р. № 1289/22.05.2013 г на Административен съд – Варна. 
5 Р. № 4529/19.05.2004 г., II отд. на ВАС. 
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улици по подробен устройствен план, когато той още не е приложен, т.е. това е 
препоръчително, но се спазва само ако има такава техническа възможност.1 

Изрично е предвидено в закона, че собствеността върху частите от поземлени 
имоти, през които преминават временните пътища, се запазва и че тези пътища се 
използват до откриване на новите улици съгласно подробния устройствен план, т.е. 
тогава отпада нуждата от упражняване на това сервитутно право. 

Сервитутното право на прокарване на временни пътища се учредява чрез писмен 
договор с нотариална заверка на подписите на собственика на господстващия имот 
и собственика на служещия имот (чл. 190, ал. 6 ЗУТ). Предвидена е облекчена 
форма – не се изисква учредяването да се извърши във формата на нотариален акт 
по аргумент на чл. 18 от ЗЗД.2 В случая ще е налице възникване на доброволен сер-
витут – въз основа на волята на двете страни. 

Когато не се постигне съгласие, учредяването се извършва със заповед на кмета 
на общината. Това са т. нар. законни сервитути, при които възникването им не за-
виси от волята (съгласието) на собственика на служещия имот. При този вид серви-
тути сервитутните правомощия не възникват автоматично по силата на закона. Не е 
достатъчно да са налице предвидените в законовите норми изисквания, те само 
дават право на собственика, който има нужда от конкретния сервитут, да иска от 
компетентен държавен орган да му учреди съответното сервитутно право.3 По сво-
ята същност правото да се иска учредяване на законен сервитут е едно преобразу-
ващо (потестативно) субективно гражданско право, което се упражнява по адми-
нистративен ред. Държавният орган е длъжен да издаде искания административен 
акт за учредяване на сервитутното право, след като са налице предвидените в зако-
на условия. Всъщност наличието на опит за уреждане на взаимоотношенията меж-
ду собствениците на господстващия и служещия имот по доброволен начин е пред-
поставка за иницииране на учредяване на сервитут по административен ред по чл. 
190 ЗУТ. Според съдебната практика, за да е допустимо издаването на заповед по 
чл. 190, ал. 6 ЗУТ следва преди това да е установено безспорно, че е невъзможно 
сключването на договор между собствениците за прокарване на временен път.4 Про-
пуск в закона е, че не е посочено изрично, че договорът или заповедта подлежат на 
вписване в имотния регистър по партидата на господстващия и партидата на служещия 
имот. Но на основание чл. 112, б. "а" от ЗС и чл. 4, б. "а" от Правилника за вписванията 
би следвало договорите или заповедите да се впишат в имотния регистър. 

 Съгласно чл. 191, ал. 1 ЗУТ обезщетенията на правоимащите за вредите, причи-
нени от прокарването на временни пътища, са за сметка на собствениците на по-
землени имоти, които ще се обслужват от временните пътища, т.е. за собствениците 
на господстващите имоти. Обезщетението за частите от служещите поземлени имо-

                              
1 Р. № 1289/22.05.2013 г на Административен съд – Варна. 
2 "Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права 

върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт". 
3 Р № 5239/98 II на ВС – "Сервитутът възниква с придобиване на собственост върху вът-

решен имот, който няма достъп до обществен път, но учредяването му се извършва при 
упражняване на правото на заинтересованото лице да го поиска от компетентния орган." 

4 Р. № 1135/ 20.05.2015 г. на Административен съд – Варна. 
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ти, използвани за временни пътища, се определя за съответната година и се изпла-
ща на равни месечни вноски. А обезщетението за подобренията, които се унищо-
жават във връзка с временните пътища, се изплаща в брой преди заемане на позем-
лените имоти. Размерът на обезщетенията се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ – 
по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината. Кметът 
нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определяне-
то на обезщетения от комисията. Неспазването на предвидения в закона ред за оп-
ределяне размера на обезщетенията от кмета на общината е съществено нарушение 
на административнопроизводствените правила при издаване на заповедта, което е 
основание за нейната отмяна.1 Неспазване ще бъде налице в случаите, когато адми-
нистративният орган е използвал оценка, направена от лицензиран оценител, а не е 
възложил изготвянето ѝ на специално определена от него комисия. Нарушение на 
процедурата ще има и когато комисията приеме оценката, направена от лицензиран 
оценител по искане на заинтересованата страна.2 Решението на комисията се съоб-
щава на страните по реда на АПК, като те могат да го обжалват по реда на чл. 215, 
ал. 1 от ЗУТ – пред административния съд по местонахождението на съответния 
имот. Сумата на обезщетението по влязлата в сила оценка се внася по сметка в тър-
говска банка и се изплаща на правоимащите лица по нареждане на кмета на общи-
ната или на упълномощено от него длъжностно лице. В случай, че лицето, което 
иска да се ползва от оценката, преди да е влязло в сила решението на комисията, 
трябва да внесе в банката на името на правоимащия сума, равна на определеното 
обезщетение. Следва да се има предвид, че внасянето на сумата има действие по 
отношение на правоимащото лице от деня на съобщението по реда на АПК, напра-
вено от общината, като внесената сума се изплаща на правоимащия по нареждане 
на кмета на общината. Лицата, които имат право да получат обезщетение, трябва да 
бъдат обезщетени напълно за разликата в едномесечен срок от влизането в сила на 
оценката (чл. 210, ал. 5 ЗУТ). 

Съгласно чл. 190, ал. 7 ЗУТ временни пътища при бедствия, аварии и катастро-
фи се прокарват въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определе-
ни със специален закон, както и обезщетенията в тази хипотеза се определят по 
специален ред (чл. 191, ал. 3 ЗУТ).  
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Резюме 
Връзката между житейската (икономическата) логика и формалната правна конструкция 

отразяват гъвкавостта на правото да предоставя адекватната корекция на връзките, възник-
ващи в оборота на стоки и услуги в различните етапи от тяхното развитие. Докладът предс-
тавя ролята на каузата в момента на нейната първа употреба като систематизиращ елемент в 
общата структура на облигациите в Античния Рим. Това е разгледано в контекста на общо-
то развитие на историята на правото, на възникването на понятието за договор и значението 
на характеристиката синалагматичност. 

Ключови думи: договор, кауза, синалагма, икономика, право. 

CAUSE AND STRUCTURING OF INNOMINATE CONTRACTS 
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Summary 
The relationship of the worldly (economic) logic and the formal legal structure, reflects the 

flexibility of the law to provides an adequate correction of relations arising in the turnover of 
goods and services in different stages of their development. The report presents the role of the 
cause at the time of its first use as a systematising element in the overall structure of bonds in 
Ancient Rome. This is discussed in the context of overall development of the history of law, the 
emergence of the concept of contract and the importance synallagmatic characteristics. 

Key words: contract, cause, sinallagma, economics, law. 

Обща постановка на проблема 

Връзката между икономиката и правната теория изглежда естествена особено 
когато става въпрос за взаимодействието между регулаторната рамка и съответната 
структура на стопанската дейност. По-рядко това взаимодействие се разглежда от 
гледна точка на изграждането на правните понятия в определена систематична ця-
лост, разглеждано в контекста на икономиката като подход в анализа на взаимов-
ръзките и описанието на различните съвкупности като интегрални единици със 
самостоятелно значение и практически ефекти. Това в исторически план отразява 
процеса на формирането на отделните клонове на науката, разбирана като опит да 
се представи емпиричното познание в определен формално-абстрактен модел, кой-
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то да позволи т. нар. обективен анализ на обекта на даденото изследване. Нуждата 
от такова описание е разкриването на характеристиките на наблюдаваното явление 
в контекста на закономерните му и случайни проявления. Такъв формален модел 
предполага съотнасянето на обекта на изследване с други подобни, търсейки родо-
вите и видовите особености чрез използването на принципа на математическите 
множества. В този смисъл системното подреждане позволява и правните институти 
да бъдат представяни в определена систематична последователност, подобно и на 
останалите науки, изследващи различните природни и социални явления.  

Специфична характеристика на правните понятия е тяхната нормативна стой-
ност, т.е. съзнанието, че те не просто трябва да опишат, но и да коригират емпи-
ричните явления. В този смисъл един от първите въпроси, които се поставят засяга 
критерия за съответното поведение, състоящ се в общественото или индивидуално-
то съзнание за прилаганата αξια – ценност. По този начин научният поглед върху 
правото се превръща в своеобразен формален модел за човешкото поведение. Това 
разбиране обаче не е иманентна характеристика на правото от момента на неговото 
възникване, а е по-скоро продукт на неговото рационалистично обяснение. Послед-
ното всъщност е било предхождано от друг възглед, притежаващ характеристиките 
на метафорично-религиозно съпреживяване на членовете на дадена общност. В по-
късните исторически етапи под въздействието на промененото разбиране за общес-
твото и осъзнаването на държавата като съвкупност от автономни индивиди, резул-
тат от развитието на етиката, естетиката, философията и реториката, правото за-
почва да се разглежда като елемент от общото познание, възприеман като подраз-
дел на аксиологичните виждания на етиката и естетиката. Този модел предполага 
възприемането на определени етически или естетически категории като императи-
ви за постигането на търсения хармоничен образ за човека, разбиран като израз на 
вътрешната доброта и външната красота.  

Разглеждането на правото като специфичен феномен на историческото развитие, 
определян със свои самостоятелни обективни закони, получава силен тласък през 
периода на Хуманизма през ХVІ – ХVІІ в., въпреки, че догматичната пристрастност 
на юридическото съсловие се критикува още от коментаторските школи в Италия 
през епохата на Ренесанса. Възприемането на правото като самостоятелна логико-
рационалистична система поставя необходимостта от представянето му в неговата 
систематична цялост, откъсната от историческия механизъм на неговото възниква-
не. Учените от периода представят правото визуално-графично чрез таблици, както 
правят френският логик Петер Рамю и германският му последовател Алтусий 
(Dicaeologicae lib. III, Johannes Althusius, появила се през 1617 г.). Мерио Скатола1 
посочва, че правните конструкции били представени диалектически като каталог от 

                              
1 M. Scattola. Scientia Iuris and Ius Naturae: The Jurisprudence of the Holy Roman Empire in 

the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in: Enrico Pattaro (ed.-in-chief). A Treatise of Legal 
Philosophy and General Jurisprudence, Volume 9: D. Cannale, P. Crossi, H. Hofmann (ed.). A 
History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600–1900, Springer, Dordrecht-
Heidelberg-London-New York 2009, 1-41, а тук специално 8, посочва, че първите в това от-
ношение били Sebastian Naeve, 1608, System of Legal Questions и Iohannes Steckius, 1619, 
System of Feudal Jurisprudence. 
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фишове на познатите правни писания, разположени в най-добрия ред. Това в този 
период се описвало като Oeconomia iuris, Bibliotheca iuris и Dicaeologica. Алтусисус 
(под влиянието на Конан) разглеждал правото като продукт на факти и на отноше-
ния между хората – правоотношения, като на тази основа изграждал учението за 
сделката, negotium. Тя била съответно класифицирана по части и видове. Сред 
частите първи били нейните обекти, съответно телесни и нетелесни, а втори ид-
вали лицата – отделни индивиди или колективи. Видовете се определят съобраз-
но доброволността на актовете, доброволни са като контрактите, а недоброволни 
са като деликтите. Макар и тръгващо от римското право, това виждане има малко 
общо с него. Отново Скатола и на същото място обръща внимание на анализите на 
правото в неговото топологическо изображение, като учените търсели отговор на 
въпроси като – "Какво е право?", "На какво прилича правото?" ("Каква е формата 
на правото"). По този начин се отговаряло утвърдително на въпроса – "Има ли пра-
во?". Според същия автор други хуманисти разглеждали вътрешната структура на 
правото под влиянието на диайрезата на Платон, Топиките на Цицерон, трансфор-
мирани от Боеций в определен дихотомен процес (Boethius, De differentiis topicis, 
1201-1202 г.). 

Проблемът, възникващ при подобна нормативна постановка, стои в механизма 
за изграждане на общото понятие за "рационалност" на съответното нормативно 
определение, т.е. за неговата преценка съобразно обществената целесъобразност. 
Обществото, взето като съвкупност от индивиди, представлява определена фиктив-
на реалност, непритежаваща собствена душевност и съответно съзнание за доброта. 
Това логически довежда до едно постоянно преопределяне на разбирането за цен-
ностите на отделните индивиди в насока на това, което би се приело като полезно 
за дадения исторически момент и евентуално довежда логическата структура на 
вече изградените формално-правни модели до парадокса те непрекъснато да се 
преформатират, т.е. до състоянието на съпоставка с безкрайността. 

Именно в стремежа за излизането от това парадоксално състояние се намира и 
научната стойност на взаимодействието между формално-правната методология, от 
една страна и от друга, на икономическия анализ на съответните обществени явления. 

Пример за такъв подход откриваме в работата на икономистите Оливър Харт и 
Джон Мур – "Контрактите като реферетна стойност"1. Те виждат в тях референтна 
точка на търговските отношения и по-точно референтна точка за усещането на 
страните за оправомощеност. Този подход на Харт и Мур предлага за анализ имен-
но вътрешното противоречие, което поставихме по-горе, състоящо се в това, че 
човек непрекъснато се изживява като правен субект, т.е. като носител и изразител 
на определени общи ценности, без обаче да е физически налице такова "лице", кое-
то да ги оприличава като обща социална величина. Авторите предлагат т. нар. гъв-
кави контракти, които да избягнат несъответствията в разбиранията на страните за 
правилно поведение чрез дългосрочни трудови договори, предлагащи предварител-

                              
1 O. Hart, J. Moore. Contracts as Reference Points, NBER Working Paper No. 12706, NBER 

Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, Massachusetts 2006 = 
http://www.nber.org/papers/w12706. 
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но фиксирано заплащане, което да позволи на работодателя да нагажда към него 
възлаганата работа. 

В тази разработка се представя разбирането, че идеята за формалното изгражда-
не на правото като система на правни институти още в зората на своето развитие е 
притежавала усета за конфликт на формалната и реалната логика и в резултат ан-
тичната юриспруденция се е опитвала да компенсира това вътрешно противоречие 
с предлагането на гъвкави контрактни системи в рамките на определена формално 
стабилна обща структура. 

Системата на "контрактите" 

Съвременното частно право всъщност стъпва в по-голяма степен на историчес-
ката традиция, отколкото на достигането до някаква имагинерна, формална струк-
тура, подчинена на обективни закони, подобно на тези, изследвани от природоопи-
сателните науки. В този смисъл тя е носител както на съответните исторически 
архетипи, така и на механизмите на тяхната интерпретация в съответните епохи. 
Особено характерен пример в това отношение е установяването на термина и инс-
титута на контрактите. Понятието контракт, макар и изглеждащо вградено в прав-
ната мисъл от зората на нейното развитие, всъщност отразява относително късен и 
сравнително високо регистров езиков, теоретичен стадий в развитието на римската 
юриспруденция. Оформянето на тази систематична структура е резултат на своеоб-
разна революция на правното мислене, започнала в последното столетие на Римс-
ката република и завършила в началото на развития Класически период около уп-
равлението на император Хадриан1. Понятието се появява за първи път в "За Спон-
залиите" на Сервий Сулпиций Руф (достъпен до нас според свидетелството на Авъл 
Гелий (Gell. Noct. att. 4,4: … Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur 
"sponsalia"…)2, близък приятел на Цицерон и ученик на Квинт Муций Сцевола, 
въпреки че е останало непознато за оратора от Арпино. В Дигеста се среща за пър-
ви път в думи на Анистий Лабеон3, използвани в цитат на Домиций Улпиан4 в ра-

                              
1 Publius Aelius Traianus Hadrianus (24 януари 76 г. – 10 юли 138 г.), император от 117 г. 

до 138 г. сл. Хр. – на български Хадриан или Адриан. 
2 2 Qui uxorem" inquit "ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur eam in 

matrimonium datum ... iri; qui ducturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum 
sponsionumque dicebatur "sponsalia". 2. "На когото жена", казвал той, "е щяла да бъде водена, 
от този, когато тя е трябвало да се доведе, се е стипулирало (искало се е с тържествен въп-
рос) тя да бъде дадена в законен брак … да отиде; който е трябвало да я води, по същия 
начин е спондирал (обещавал тържествено). Този контракт на стипулация и спонзия се е 
наричал "sponsalia". 

3 Marcus Аntistius Labeo; ок. 50 пр. Хр. – ок. 20 сл. Хр. 
4 Domitius Ulpianus (ок. 170 – 223 сл. Хр.) 
D.50,16,19pr. Ulp. 11 ad Ed. Labeo libro primo [Mo.: ad edictum] praetoris urbani definit, 

quod quaedam "agantur", quaedam "gerantur", quaedam "contrahantur": et actum quidem generale 
verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem 
ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, 
locationem conductionem, societatem: <gestum rem significare sine verbis factam>. "Лабеон в 
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ботата му "Към Едикта". В тези два текста контрактът не се разглежда като сино-
ним на защитавано от цивилното право споразумение, а като обвързване в единен 
процесуален механизъм за защита на насрещни задължение, поети съответно от 
страните чрез едностранно поемане на дълг.  

След тези първи стъпки за развитието на понятието контракт то достига до по-
високо структурно място в изградената през І в. сл. Хр. обща система на облигаци-
онните отношения, като обхваща доброволно поетите задължения, Институциите 
на Гай (Gai.3,88 и Gai.3,89).1 

Ролята на каузата като механизъм за включване в системата  
на цивилното право на нетипичните синалагми 

Логическото определение синалагма е употребено още от Лабеон в цитирания 
по-горе текст. То определя не правната, а икономическата характеристика на дис-
кутираните там правни връзки, като отразява тяхната двустранност – правата въз-
никват както за едната, така и за другата страна. 

По-сетне в коментара на Улпиан към Едикта на градския претор се разкрива и 
проблемът за обхвата на защитата, която предлага цивилното право не само върху 
конвенциите (споразуменията) с типизирано съдържание и наименование, обединя-
вани от общо име контракт, но и към такива, които изначално не попадали в тази 
категория, но благодарение на каузата, могли да се възползват от общия режим на 
защита за контрактите. Пример затова е дискусията между сабинианеца Аристон и 
прокулеанеца Целз от Ulp. 4 ad Ed. D.2.14.7.2.2 

Характерна за тази група нетипизирани обвързаности е тяхната икономическа 
двустранност – синалагматичност. Трябва да подчертаем, че думата синалагма в 
Дигеста не отразява терминологичното значение на договора, каквото тя получава 
едва във византийските парафрази на класическите Институции (съставяни от Гаѝ, 
                                                                                                                                      
книга първа за градския претор определя: за случаите кога трябва да е с agere или с gerere, 
или с contrahere: actum е обща дума, agere е или с думи, или с вещ като при стипулацията 
или броенето [бел. авт. броя ти пет гроша, например]; контрактът пък е поемане на задъл-
жение и от двете страни, което гърците наричат συνάλλαγμα, като покупко-продажба, наем, 
дружество, извършването на действие означава, че то е извършено без думи." 

1 Gai.3,88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: 
omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. "Сега приминаваме към облигаци-
ите, чието общо деление се свежда до два вида: всички облигации се пораждат или от конт-
ракт, или от деликт." 

Gai.3,89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera 
sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. "И първо ще разгледа-
ме тези, които се пораждат от контракт. Те са четири рода: защото се контрактира задълже-
нието или чрез вещ, или чрез словесна формула, или чрез литерален акт, или чрез съгласие." 

2 2. Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso 
respondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc 
συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem... (2. Ако договореното нещо не попада 
под някакъв друг вид, достатъчна е само каузата, както елегантно Аристон отговаря на 
Целз, за да има облигация. Ако например съм ти дал вещ, за да ми дадеш друга, дадох ти, за 
да направиш нещо: това е "синалагма" и така се поражда цивилно задължение…). 
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Улпиан или пък т. нар. Юстинианови Институции). Това са отношения от типа "да-
вам, за да дадеш" или "давам, за да направиш", които имат икономически двуст-
ранна, т.е. синалагматична основа, но наред с това са разглеждани като правно ед-
ностранни, защото правната им защита се предоставя едва след като едната преста-
ция е била вече осъществена. 

В този ред на мисли остават неясни ролята и съдържанието на каузата. Излага-
ните мнения по този въпрос могат да бъдат формално обединени в две групи. Пър-
вата засяга първоначалното даване на определена вещ, разбирано като прехвърляне 
на собственост и приближаващо тази група обвързаности към реалните договори, 
заради което те са наричани и ненаименовани реални договори. Тук противоречие-
то, с което се срещаме, е с процедурен характер, тъй като самото даване е осъщест-
вено с определена цел. Тя не е постигната и в този случай даването би дало основа-
ние за реална реституция или парична компенсация на даденото, но не и за осъжда-
не на насрещната страна да изпълни обещаната насрещна престация. Втората група 
от хипотези може да се характеризира с разбирането, че каузата характеризира цел-
та на даването и е продукт на съгласието между страните. Проблемът, с който се 
срещаме е, че в Дигеста са налични и други примери за такива двустранни спора-
зумения, които могат да бъдат определени като синалагматични, но при някои от 
тях е предложена пълна акционна защита, а при други такава не е предоставена, а 
наличната има само преторски характер. Това всъщност означава, че достигналите 
до нас изворови фрагменти не изясняват докрай фактическото съдържание на поня-
тието кауза.  

Според застъпваното от тук становище, отразявано и в други публикации1, кау-
зата в становището на Аристон е предоставила онази гъвкава връзка между иконо-
мическата двустранност на възникналите в практиката отношения и правните 
предпоставки за тяхната защита. Юрисконсултът е използвал находчиво този тер-
мин, обединявайки вероятно определени случаи на неизпълнение на обещаната 
насрещна престация на вече осъщественото първоначално предаване на определена 
вещ или друг вид престиране. Това означава, че каузата тук се доближава до разби-
рането ѝ като укоримото поведение на насрещната страна, която не е била изпъл-
нила обещаното, но все още фактически възможно действие. 

Бихме могли да заключим, че с тази употреба на термина "кауза" ние отново сме 
изправени пред термин, който показва генетичната връзка между житейската и 
формалната логика при изграждането на правните понятия. 
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ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Доц. д-р Вълчин Даскалов  
Катедра "Частноправни науки", ЮФ, УНСС,  

wdaskalov@unwe.bg  

Резюме 
Основни участници в търговския и гражданския оборот са търговските дружества. В ня-

кои случаи със своите действия едно търговско дружество може да засегне интересите на 
трети лица и да им причини вреди. Във всички случаи тези действия са резултат от прякото 
поведение на физическите лица, които управляват и представляват тези дружества. Това 
поставя важен въпрос – доколко отговорността за тези вреди следва да бъде понесена от 
самото дружество или пряко от членовете на неговите управителни органи. В множество 
конкретни хипотези законодателят е предвидил пряка лична отговорност на управителите 
за вреди, причинени на трети лица. Това поставя редица въпроси относно прилагането в 
подобни случаи на общата деликтна отговорност по чл. 45 и сл. ЗЗД, особено по отношение 
на евентуалната отговорност на самото дружество в качеството на възложител. 

Ключови думи: Търговски закон; търговско дружество; управител; член на управителен 
съвет; член на съвет на директорите; трето лице; съдружник, акционер; кредитор; деликтна 
отговорност; имуществени вреди; вина; причинна връзка; противоправност; лична отговор-
ност; неограничена отговорност; солидарна отговорност; отговорност на възложителя. 

LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE MANAGING BODIES OF THE 
COMMERCIAL ENTITIES FOR DAMAGES DONE TO THIRD PARTIES 

Assoc. Prof. Dr. Waltschin Daskalov  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

wdaskalov@unwe.bg 

Summary 
The commercial entities are major participants in the commercial and civil turnover. In some 

cases it is possible a company to harm the interest of third parties and induce them damage with its 
own actions. In all of these cases these harmful actions will be the result of the direct behavior of 
the physical persons who manage and represent these companies. This puts an important question – 
shall the liability for the damages be taken by the company or directly by the members of the 
managing bodies. In many certain cases the law has provided direct personal liability of the 
managers for the damage done to third parties. Several questions arise about the application of the 
tort responsibility under article 45 from the Law on the obligations and contracts in similar cases 
especially with regards to the eventual responsibility of the company in its quality as assignor.  

Keywords: Commercial law; commercial entity/company; manager/director; member of 
managing body; third party; shareholder; partner; creditor; tort law; damage; guilt/ fault; causal 
connection; unlawfulness; personal liability; unlimited liability; joint liability; liability of the 
assignor. 
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І. Интересите на третите лица в отношенията с търговски дружества 

1. Търговското дружество като участник в гражданския и търговски оборот и 
роля на управителните органи 

1.1. Значение 
С възстановяването на пазарните отношения в България търговските дружества 

много бързо се превърнаха в основен участник в икономическия живот. Ограниче-
ната отговорност на съдружниците в капиталови дружества доведе до масовото им 
използване в търговските отношения. Приемането на сега действащия Търговския 
закон1 даде тласък на създаването на много дружества2. Във фаворизирана дружес-
твена форма се превърна дружеството с ограничена отговорност (ООД), особено 
след промяната на чл. 117 ал. 1 ТЗ3, която практически отмени изискването за за-
дължителен на минимален капитал, като определи неговия размер на 2 лева. Така 
гаранционната функция на капитала4 легално беше принизена5. Това доведе до поя-
вата на множество нови участници в стопанския живот на страната6, които нямат 
имущество и не носят реална отговорност за задълженията, които поемат. Това 
политическо решение доведе до създаване на повече дружества, но със сигурност 
не може да бъде определено като стимулиращо инвестиционния процес и бизнеск-
лимата в страната. Като самостоятелни правни субекти търговските дружества са 
страни по различни правоотношения, поемат множество задължения, за чието из-
пълнение отговарят със своето имущество. Така узаконената възможност такова 
дружество, още със създаването си да започне дейността практически без имущест-
во, създава реални предпоставки за засягане на интересите на всички останали тре-
ти лица, които влизат в търговски отношения с него. Така се създаде основа за съм-
нения относно надежността на такива дружества като бизнес партньори, участващи 
в търговския оборот7. Наред с това институтът на ограничената отговорност от го-
дини поражда в литературата съмнения доколко изисквания минимален капитал 

                              
1 По-нататък ТЗ, обн., ДВ, бр. 48/1991г., посл. изм., ДВ, бр. 13/2016 г. 
2 По неофициална информация 94% от регистрираните търговци са дружества, от които 

89% са дружества с ограничена отговорност (ООД), а 7% акционерни дружества (вж. 
http://www.nsi.bg/bg/). 

3 Вж. ЗИТЗ, обн., ДВ, бр. 82/2009 г. 
4 Относно значението на опазването на капитала вж. Втората директива по дружествено 

право на ЕИО (77/191/ЕИО) от 1977 г. (Директива за капитала). Страните членки се задъл-
жават да включат в националните си законодателства специални норми, за да гарантират 
опазването на дружественото имущество; вж. текста в Хопт, К., Бузева, Т. Европейско дру-
жествено право. С., 1999 г., с. 169-185. 

5 Вж. Герджиков, О. По въпроса за имуществото и капитала на търговските дружества. – 
Търговско право, бр. 2/2010 г., с. 9. 

6 Съгласно чл. 63 ал. 3 ТЗ търговските дружества са юридически лица. 
7 Вж. Даскалов., В. Относно някои аспекти на ограничената отговорност на капиталови-

те дружества, в "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Боб-
чев". Издателски комплекс – УНСС, 2014 г., с.245. 
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реално има гаранционна функция по отношение на кредиторите1. Това виждане, 
макар и не съвсем безрезервно, следва да бъде споделено. До същият извод е стиг-
нал и законодателят, който с цел гарантиране на важни обществени интереси е на-
мерил и други гаранционни механизми в сферата на юридическата отговорност. В 
хипотези с особено важно обществено значение изрично е уредена имуществена 
отговорност в тежест на членовете на управителни органи за вреди, които чрез тех-
ните действия могат да бъдат причинени на трети лица – съдружници/акционери, 
потенциални инвеститори и кредитори на дружеството. 

1.2. Засегнати лица 
В ежедневната си дейност търговското дружество създава правоотношения с 

различни кръгове лица – съдружници и акционери, търговски партньори, работни-
ци и служители, държавата и различни държавни органи. За дружеството възникват 
множество различни задължения, чието изпълнение пряко засяга тези партньори и 
в много случаи неизпълнението им може да накърни сериозни интереси, които из-
лизат извън частната сфера на отделния съконтрахент. 

1.2.1. Съдружници и акционери 
Съдружниците/акционерите създават дружеството със свои действия и капитал, 

но като самостоятелно юридическо лице то създава своя правна сфера, която е раз-
лична от тази на съдружниците. Състоянието на имуществото на дружеството неп-
ряко засяга интересите на съдружниците. Наред с това в много случаи чрез своите 
действия дружеството може и съвсем пряко да им причини вреди. При дружества-
та, чиито ценни книжа се търгуват публично, самото придобиване на качеството на 
акционер може да бъде свързано със сериозни имуществени вреди. Така например 
потенциалните акционери могат да бъдат засегнати в случаите, когато публичното 
дружество не изпълни коректно задължението си да представи проспект, съдържащ 
обективна информация или наруши задължението си за разкриване на информация. 

1.2.2. Трети лица 
В наложилата се в последните години концепция за доброто корпоративно уп-

равление (Corporate Governance)2 на интересите на третите лица се обръща специ-
ално внимание. Те са разглеждат като отделна категория субекти (stakeholders)3, 
които имат пряк интерес от стопанското развитие на дружеството като важен соци-

                              
1 Калайджиев, А. Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена 

отговорност. Сиби, С., 2014 г., с. 71; вж. също Калайджиев, А. За капитала на търговските 
дружества. – Търговско право, бр. 2/1998 г., с. 85. 

2 Относно налагането на Corporate Governance в България като гаранция за интересите на 
инвеститорите в корпоративни ценни книжа вж. Даскалов, В. Особености на правната рамка 
на доброто корпоративно управление в България. – В: "Корпоративно управление за XXI 
век. Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в България". Българска 
академия на науките, Институт за икономически изследвания. С., Горекс прес, 2014 г., с. 231. 

3 Вж. Даскалов, В. Особености на правната рамка на доброто корпоративно управление в 
България. – В: "Корпоративно управление за XXI век, Утвърждаване на стандарти за добро 
корпоративно управление в България". Българска академия на науките, Институт за иконо-
мически изследвания. С., Горекс прес, 2014 г., с. 301; срвн. Doralt, P. Shareholder Value und 
Stakeholder Value. – In: Österreichisches Bankarchiv, 8/2000, с. 639 и сл.. 
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ален феномен. Към тази категория лица спадат търговски партньори, работници и 
служители на дружеството. Те, на първо място, се явяват негови кредитори, чиито 
интереси са пряко зависими от имуществото на дружеството. Така всякакви дейст-
вия, които биха го намалили и ли по някакъв начин увредили, водят до пряко нама-
ляване на тяхното обезпечение (срвн. чл. 133 от Закона за задълженията и дого-
ворите1). Този феномен е от особено значение за капиталовите дружества, при 
които гаранционната функция на капитала има важно значение за интересите на 
кредиторите2. На второ място, стабилността на дружеството е косвена гаранция за 
стабилност и на всички лица, с което то има преки отношения – търговски партньори, 
работници и служители. В развитите пазарни икономики верижните фалити не са ряд-
кост, особено в ситуацията на често повтарящото се състояние на финансова криза. 

1.2.3. Публични институции 
Всяко търговско дружество е носител на множество задължения от публичен 

ред. С особено значение са финансовите задължения. Редовното и точно изпълне-
ние на данъчните задължения е гаранция за финансова стабилност и ефективност 
на държавата като организация на обществото. Задълженията за плащане на осигу-
рителни и здравни вноски са в основата на две изключително важни социални сис-
теми, чието нормално функциониране е в основата на обществения ред на всяка 
държава. Така търговско дружество, което не изпълнява такива свои задължения, 
засяга важни обществени интереси. 

1.3. Съотношението дружество – управителен орган 
Изпълнението на цялостния комплекс задължения на дружеството зависи пряко 

от действията на неговите управителни органи. Всеки орган има определена функ-
ция в дружеството и е важен елемент от неговата вътрешна организация3. Волята на 
дружеството се формира от физическите лица, които са членове на неговите орга-
ни. Именно техните конкретни усилия и действия юридически се превръщат в 
действия на юридическото лице. Следва да се отчете, че управителният орган не е 
самостоятелен правен субект и носители на органните права и задължения са чле-
новете му в тяхната съвкупност4. Така практически за действията на физическите 
лица, членове на органа, отговаря дружеството като юридическо лице. Само в оп-
ределени случаи е възможно да възникне отговорност пряко в тежест на физичес-
кото лице управител. Това е възможно само доколкото то е действало виновно в 
лично качество и с противоправното си поведение си пряко е причинило вреди. 
Поражда съмнения конструкцията, при която физическо лице може да носи пряка 
отговорност за свои действия, дори да са противоправни и виновни, когато те са 
осъществени в рамките на компетенциите му като член на управителен орган на 
търговското дружество. 

                              
1 По-нататък ЗЗД, обн., ДВ, бр. 275/1950 г., посл. изм., ДВ, бр. 50/2008 г. 
2 Това е т.нар. "външна" функция на капитала, вж. Герджиков, О., Коментар на търговс-

кия закон, книга втора, С. 1994 г., с. 386. 
3 Колев, Н. Органно представителство на акционерното дружество. С., Сиби, 2012 г.,  

с. 170-171. 
4 Вж. Даскалов, В. Правна същност и особености на управителското правно отношение. – 

Търговско право, бр. 2/1998 г., с. 10-11, 15. 
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2. Юридическата отговорност като гаранционен механизъм за интересите на 
третите лица 

Интересите на третите лица са гарантирани срещу увреждащи действия на упра-
вителите на търговски дружества с почти всички видове юридическа отговорност1. 
Законодателят използва наказателната, административнонаказателната и имущест-
вената отговорност за да защити обществения интерес като по този начин създава 
общи, макар и непреки гаранции в полза на третите лица. В някои хипотези е съз-
дадена и правна уредба, която пряко регламентира отговорност в полза на опреде-
лени трети лица. С оглед пряката защита на тези интереси най-важна роля играе 
имуществената отговорност. Тя дава възможност на засегнатите преки лица да по-
търсят обезщетение за причинените им вреди. 

2.1. Отговорност на дружеството 
Дружеството носи отговорност за действията на членовете на своите органи. Та-

зи отговорност попада в категорията на имуществената отговорност. В сравнително 
редки случаи законодателството предвижда имуществени санкции в тежест на 
дружеството по реда на административнонаказателната отговорност, но те нямат 
пряко отношение към засегнатите трети лица.  

Имуществената отговорност се развива в две насоки – като пряка отговорност за 
свои действия и като субсидиарната отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД. 

Пряка отговорност на дружеството – доколкото управителите със своите дейст-
вия причиняват вреди на трети лица в рамките на техните компетенции като орган 
на дружеството, те се считат за действия от името и за сметка на дружеството и 
съответно задължението за поправяне на тези вреди ще бъде в негова тежест. В 
случай че дружеството плати обезщетение поради такива действия, то самото пре-
търпява имуществени вреди и на това основание може да бъде ангажирана отго-
ворността на управителите към дружеството2. Така управителите всъщност също 
ще понесат имуществената тежест за своето вредоносно поведение, но опосредено 
през отговорността към дружеството3.  

Субсидиарна отговорност на възложителя – управителят е натоварен от дружес-
твото да осъществява неговото управление. Така несъмнено дружеството може да 
бъде квалифицирано като възложител по смисъла на чл. 49 ЗЗД и също ще носи 
отговорност за действията на своите управители. Тази отговорност има своето зна-

                              
1 Изключение прави дисциплинарната отговорност – отношенията между членовете на 

управителни органи и търговското дружество нямат характера на трудови правоотношения 
и затова дисциплинарната отговорност няма нито пряко нито косвено приложение. Вж. 
изчерпателни аргументи в Стойчев, Кр. Търговски дружества на капитала: мениджмънт и 
неговата правна регламентация. С., 1992 г., с. 55 и в Даскалов, В. Някои проблеми по отго-
ворността на управителя на дружество с ограничена отговорност. – В: Бизнес и право, С., 
1998 г., с. 176-178; в този смисъл и Хорозов, Г. С какъв договор се уреждат отношенията 
между акционерното дружество и изпълнителния му директор, когато той е и член на съве-
та на директорите. – В: Пазар и право, кн. 5/2005. 

2 Срвн. чл. 145 ТЗ и чл. 240 ТЗ. 
3 Факт е, че в България, а и в Европа рядко се водят такива процеси. 
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чение в случаите, когато законодателят е уредил изрична отговорност в тежест на 
управителя. 

2.1. Отговорност на членовете на управителни органи 
В Наказателния кодекс са уредени множество състави, които криминализират 

определено поведение на физически лица в качеството им на членове на управи-
телни органи. Доминиращите превантивно-възпираща и възпитателни функции на 
наказателната отговорност имат своето важно значение за предотвратяването на 
подобни тежки нарушения, но пряко не водят до закрила на интересите на третите 
лица, които вече са претърпели вреди от неправомерното поведение на управители-
те. Същото важи и за административнонаказателната отговорност, която е уредена 
в множество административни закони. Чрез нея се цели възпирането и предотвра-
тяването на административни нарушения, като по този начин се търси закрила на 
интересите на обществото като цяло. Пряката защита на вече засегнатите трети 
лица, която се постига чрез имуществената отговорност, може да бъде кумулирана 
към наказателната и административнонаказателната отговорност. 

ІІ. Приложение на общата деликтна отговорност 

Общото правило, заложено в чл. 45 ЗЗД, че за всеки, който виновно причинява 
вреди другимо, възниква задължение да ги поправи, ще намери принципно прило-
жение и в случаите, когато деликвентът е управител на търговско дружество. Ос-
новната трудност, която възниква при реализацията на тази отговорност, е да се 
определи кой точно е извършителят на вредоносното деяние – лицето, което го 
управлява, или самото дружество, от чието име действа това лице. Всички търговс-
ки дружества са юридически лица и в крайна сметка тяхната воля съответно се об-
разува и изявява чрез физическите лица, които са членове на техните органи. Във 
всички случаи, когато вредоносното действие е извършено от името на дружество-
то независимо, че в основата му е конкретното виновно и вредоносно поведение на 
лицето управител, деликтната правна връзка ще възникне между увредения и дру-
жеството1. Все пак има ситуации, в които деликтната отговорност и без да е налице 
изрична правна норма, ще ангажира пряко лицата, които управляват, а не самото 
дружество. Такъв извод може да се направи въз основа на анализ на петте елемента 
на фактическия състав на деликтната отговорност2 – деяние (действие или бездейс-
твие), противоправност, вина, вреда и причинна връзка. Безспорно, за да има отго-
ворност, е необходимо третото лице да е претърпяло вреда, която да е пряка и не-
                              

1 Както беше споменато по-горе, виновното вредоносно поведение на управителя, както 
беше споменато по-горе, няма да остане ненаказано – платеното от дружеството обезщете-
ние представлява имуществена вреда за самото дружество и то може да предяви претенции 
към управителя за нейното поправяне, каквито възможности са уредени в закона. 

2 Относно елементите на ФС вж. Вж. Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение 
за облигационното отношение. С., 1958 г., с. 183; Калайджиев, А. Облигационно право3. 
Обща част. С., 2005 г., с. 378; Конов, Т. Основание на гражданската отговорност2. С., 2002 г., с. 
50; Големинов, Ч. Отговорност за непозволено увреждане. С., 1999 г., с. 8; Антонов, Д. Не-
позволено увреждане. С., 1965 г., с. 21-22; Попов, Л. Вина и договорна отговорност по бъл-
гарското гражданско право. С., 1962 г., с. 5-12; и др. 
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посредствена последица от виновното противоправно поведение. Разграничителни-
ят критерий относно това, дали отговорността възниква за дружеството или пряко 
за управителя, ще бъде основно един елемент на ФС – противоправността. Няма 
съмнение, че конкретното вредоносно деяние следва да бъде извършено от управи-
теля. От съществено значение обаче е каква точно императивна правна норма е 
нарушена, още повече дали нарушената норма има общ характер и е насочена към 
всички участници в гражданския и търговския оборот (т.е. пряко към търговското 
дружество), или има за адресат конкретно управителите на търговски дружества. 
Внимателният анализ на действащото законодателство показва, че са налице нор-
ми, които имат за свой адресат конкретно управителните органи на търговски дру-
жества. Така например чл. 35 ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инстру-
менти1 забранява на членовете на управителните и контролните органи на инвес-
тиционния посредник да разгласяват и да ползват за облагодетелстване на себе си 
или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по 
сметките за финансови инструменти и за пари на клиенти на инвестиционния пос-
редник, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска 
тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задълже-
ния. Цитираният текст не съдържа изрично вменяване на лична отговорност на тези 
лица за причинени вреди, но няма съмнение, че адресати на забранителната норма са 
тъкмо те, а не дружеството. Вредоносното виновно нарушение на тази забрана, дори 
чрез действия, пряко свързани с управителската им дейност2, ще породи отговорност 
пряко за съответния член на управителния орган, а не за самото дружество. 

Подобно приложение на общата деликтна отговорност обосновава и нормата на 
чл. 187 ал. 2 от Кодекса за застраховането3, която разпорежда, че управителният 
орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, е "отговорен" за внедря-
ването на системи, гарантиращи правилното и непрекъснато функциониране на 
вътрешния модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособ-
ност4. Внедряването и поддържането на такива системи несъмнено е една от най-
важните дейности на застрахователното дружество. Цитираният текст вменява това 
задължение изрично в тежест на управителния орган. Както беше споменато по-
горе, управителният орган не е самостоятелен правен субект, който да е носител на 
собствени задължения5, и тази отговорност пряко ангажира неговите членове. Ви-
новното нарушение на това задължение, доколкото пряко доведе до причиняване на 
вреди, ще обоснове задължения за тяхното поправяне. Законодателят в конкретната 

                              
1 По-нататък ЗПФИ, обн., ДВ, бр. 52/2007г., посл. изм., ДВ, бр. 76/2016 г. 
2 Такава хипотеза е напълно възможна при разгласяването на търговски тайни. Ползва-

нето за облагодетелстване лично за себе си или за други лица е поведение, което не е свър-
зано с управителната дейност и тогава няма съмнение, че членът на управителен или конт-
ролен орган ще носи лична отговорност. В тези случаи ще бъде изключена и субсидиарната 
отговорност на дружеството по чл. 49 ЗЗД – то няма да бъде квалифицирано като възложител. 

3 По-нататък КЗастр, обн., ДВ, бр. 102/2015г., посл. изм., ДВ, бр. 62/2016 г. 
4 Цялата глава тринадесета КЗастр е посветена на сложните изисквания за капиталовото 

изискване за платежоспособност. 
5 Вж. бел. № 14. 
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норма не използва обичайната формулировка "носят отговорност за виновно при-
чинените вреди". Езиковото тълкуване на текста може да доведе до извода, че из-
ползваната дума "отговорен" има предвид не точно имуществена отговорност в 
прекия смисъл на това понятие, а общо задължение на членовете на управителния 
орган. Дори да бъде приет този подход, то тази пряка адресация на задължението за 
внедряването на системи, гарантиращи правилното и непрекъснато функциониране 
на вътрешния модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособ-
ност, отклонява противоправността при нарушение от дружеството пряко към чле-
новете на неговия орган за управление. Все пак следва да се има предвид, че целият 
член 187 КЗастр е поставен под общо подзаглавие "Отговорност на управителни-
те органи". С оглед избягване на неясноти и бъдещи спорове е препоръчително de 
lege ferenda изказът на нормата да бъде изчистен от констатираното двусмислие. 

ІІІ. Специални деликтни състави на управителска отговорност  
към трети лица 

1. Цел и същност 
С оглед изложените по-горе трудности при прилагането на общия деликтен със-

тав на чл. 45 ЗЗД и с цел гарантирането на особено важни обществени интереси, в 
редица конкретни случаи законодателят е уредил пряка имуществена отговорност в 
тежест на членовете на управителните и контролни органи на търговски дружест-
ва1. Тези норми гарантират интересите на трети лица, които могат пряко да претър-
пят имуществени вреди от виновно неправомерно поведение на управителите. Не-
зависимо че и в тези случаи вредоносните действия се извършват от името на дру-
жествата, отговорността пряко засяга преките извършители. Така чрез засягане на 
тяхната лична сфера се постига много по-сериозна гаранция за коректно и адекват-
но изпълнение на техните органни задължения.  

По своята същност тези фактически състави представляват специални разновид-
ности на деликтната отговорност. Във всички изследвани случаи между управите-
лите и увредените лица липсват преки договорни отношения. Правната връзка въз-
никва въз основа на специалната норма и осъществяването на елементите на уреде-
ния в нея фактически състав. Това родство с общата деликтна отговорност предоп-
ределя и прилагането по аналогия на всички съпътстващи норми. Специалните със-
тави обикновено съдържат само диспозитива за носене на отговорност. Логично 

                              
1 Всъщност голяма част от тези специални деликтни състави са създадени в изпълнение на 

задължения на България по хармонизация на българското право към европейското – срвн. 
напр. чл. 6 от Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 
2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни 
книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 
2001/34/ЕО, чл. 7 от Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на ин-
формацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, 
и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, чл. 40 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейс-
кия парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба. 
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към тях ще може да се приложи презумпцията за вина по чл. 45 ал. 2 ЗЗД, общ дав-
ностен срок по чл. 110 ЗЗД и др. 

2. Задължени лица 
Специалните деликтни състави ангажират отговорността на членовете на упра-

вителните и контролните органи на търговски дружества. Тази отговорност засяга и 
техните ликвидатори, доколкото те в рамките, на макар и ограничените си възмож-
ности за извършване на управителни действия, изпълнят елементите от фактичес-
кия състав на такава специална деликтна отговорност. Обща препратка за прилага-
не на управителската отговорност спрямо ликвидаторите съдържа чл. 266 ал. 6 ТЗ. 

Поначало специалните деликтни състави са насочени към действията на члено-
вете на управителни органи на капиталови дружества. При персоналните дружества 
подобна отговорност на пръв поглед е лишена от смисъл поради обстоятелството, 
че те се управляват от неограничено отговорните съдружници, които така или ина-
че отговарят за задълженията на дружеството. В случаите, когато в тези дружества 
управлението бъде делегирано на трети лица1, то специалните деликтни състави 
следва да се прилагат и по отношение на тях. 

3. Система 
Нормите, насочени към създаване на пряка имуществена отговорност на управи-

телите, в зависимост от това интересите на кои точно трети лица гарантират, могат 
да бъдат обособени в три категории: отговорност в полза на съдружници-
те/акционерите в дружеството, отговорност в полза на кредиторите на дружеството, 
отговорност в полза на потенциалните инвеститори. 

3.1. Отговорност в полза на съдружниците/акционерите в дружеството 
Специални състави на пряка отговорност в полза на съдружниците/акционерите 

в дружеството се срещат сравнително рядко. Техните интереси индиректно са за-
щитени чрез имуществената отговорност на управителите към дружеството. Все 
пак в определени хипотези законодателят е уредил и пряка отговорност: 

Отговорност на членовете на управителния орган на АД за направените дялове 
вноски по записания капитал преди вписването на дружеството (чл. 166 ал. 3 ТЗ); 

Отговорност на членовете на управителните органи на преобразуващи се и при-
емащи дружества за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и 
провеждането на преобразуване2 (чл. 261в ТЗ); 

Отговорност на лицата, управляващи съвместно предприятие за вреди, причине-
ни на всяко от участващите дружества – страни по договора за съвместно предпри-
ятие (чл. 126ж, ал. 2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа3). 

 

                              
1 Срвн. чл. 84 ал. 1 ТЗ. 
2 Според Хъмчева, Л. Последваща защита на съдружниците и акционерите пре преобра-

зуване на търговски дружества според Търговския закон". – В: Пазар и право, кн. 1/2004 г., 
с. 18-20, тази отговорност има договорен характер, тъй като между управителите и дружест-
вото вече съществува договорно отношение. Това виждане не може да бъде споделено – между 
съдружниците/акционерите и управителите не съществува правоотношение, то възниква едва с 
факта на това увреждане и тази отговорност може да има само деликтен характер.  

3 По-нататък ЗППЦК, обн., ДВ, бр. 114/1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 76/2016 г. 
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3.2. Отговорност в полза на кредиторите на дружеството 
Особеното при тези състави е, че между дружеството и съответния кредитор ве-

че съществува правна връзка, от която е възникнало задължение за дружеството и 
третото лице като носител на насрещното задължение е придобило качеството на 
кредитор. Специалните състави са насочени към драстични нарушения на управи-
телните задължения, които по един или друг начин водят до разпиляване и/или 
унищожаване имуществото на основния длъжник (дружеството) и така застрашават 
сериазно интересите на кредиторите. Най-типичните специални деликтни състави са: 

Отговорност на членовете на управителните органи на правоприемника при по-
купка на предприятие за отделното управление на имуществото на придобитото 
предприятие (чл. чл. 16а ал. 3 ТЗ); 

Отговорност на членовете на управителните органи при намаляване на капитала 
за уреждане на отношенията с несъгласните кредитори (чл. 152, ал. 1 ТЗ и съотв. 
чл. 202, ал. 1 ТЗ за АД); 

Отговорност на членовете на управителните органи на преобразуващи се дру-
жества при сливане и вливане за отделното управление на имуществото (чл. 263к, 
ал. 3 ТЗ); 

Отговорност на членовете на управителните органи на преобразуващи се дру-
жества при отделяне и разделяне и вливане за отделното управление на имущество-
то (чл. 263л, ал. 3 ТЗ); 

Отговорност на членовете на управителните органи за забавено подаване на 
молба за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 627 ТЗ); 

Отговорност на синдика за виновно причинени вреди при осъществяване на 
правомощията си (чл. 663, ал. 3 ТЗ).  

Специални състави на пряка имуществена отговорност към един особен креди-
тор – бюджета, гарантират събираемост на данъчни задължения и задължения за 
осигурителни вноски: 

Отговорност членове на управителни органи за дължими данъци и задължител-
ни осигурителни вноски (чл. 19 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс1); 

Отговорност на членове на управителни органи за допуснати плащания на взе-
мания, върху които са наложени запори за осигурителни вноски (чл. 110 ал. 7 от 
Кодекс за социалното осигуряване2) 

3.3. Отговорност в полза на потенциалните инвеститори 
Отделна категория специални деликтни състави представляват някои норми, ко-

ито са свързани с търгуването на ценни книжа. Действащото законодателство рег-
ламентира множество задължения, гарантиращи предоставянето на обективна и 
достатъчна вярна информация по различни начини на потенциалните инвеститори, 
които желаят да придобият ценни книжа на публични дружества. Тази отговорност 
гарантира интересите както на потенциалните инвеститори, които могат да претър-
пят, вреди купувайки такива книжа въз основа на погрешна информация, така и на 
кредиторите на дружеството, доколкото по реда на общото задължение за оповес-

                              
1 По-нататък ДОПК, обн., ДВ, бр. 105/2005 г., посл. изм., ДВ, бр. 62/2016 г. 
2 По-нататък КСО, обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 62/2016 г. 
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тяване на регулирана информация те бъдат заблудени и претърпят вреди. Следва да 
се отбележат следните специални деликтни състави: 

Отговорност на членове на управителни органи на публично дружество за не-
верни, заблуждаващи или непълни данни в проспект за публично предлагане на 
емисия ценни книжа (чл. 81 ал. 3 ЗППЦК); 

Отговорност на членове на управителни органи на публично дружество при на-
рушения на задълженията за поправки и допълване на проспект за публично пред-
лагане на емисия ценни книжа (чл. 85 ал. 7 ЗППЦК); 

Отговорност на членове на управителни органи на публично дружество за не-
верни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите, уведомленията и друга ин-
формация, която следва да се разкрива по реда на глава 6а ЗППЦК (чл. 100м, ал. 3 
ЗППЦК); 

Отговорност на членове на съвета на директорите, прокуриста на инвестиционно 
дружеството, както и подписалия проспекта инвестиционен посредник за вредите, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта (чл. 12 ал. 2 
от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел1). 

ІV. Заключение 

Изследваната специална пряка деликтна отговорност на управителите на търгов-
ски дружества за вреди, причинени на трети лица, е важен гаранционен инстру-
мент, чрез който се създава допълнителна сигурност в гражданския и търговски 
оборот. От една страна, следва този вид отговорност да бъде разширена, тъй като са 
налице и други хипотези на важни обществени интереси, чиято ефективна закрила 
е постижима чрез гарантиране на участващите трети лица. От друга страна, прека-
лено тежката лична отговорност на управителите, включително и към трети лица, 
би довела до блокиране на предприемаческата дейност поради възбуждане на осно-
вателен страх от засягане на личната сфера. Това ще доведе до пасивност в инвес-
тиционната дейност и неминуемо ще се отрази негативно на стабилното икономи-
ческо развитие. Необходимо е да се бъде намерен точният баланс при използването 
на тази отговорност. 
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ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА  
ОТНОСНО УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ 
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tormanov@abv.bg 

Резюме 
В доклада се изследват някои проблеми в законодателството във връзка с учредяването 

на организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), предвидени в Закона за 
туризма. Като проблем е посочен стесненият кръг на лицата, които чогат да са учредители 
на ОУТР, в сравнение с лицата, които могат да станат членове впоследствие. Критикуват се 
някои неясноти и несъвършенства в правната уредба относно случая на подадени две или 
повече заявления за учредяване на ОУТР за един и същ район. Изискването на учредител-
ното събрание да присъстват всички учредители, посочени към заявлението на Учредител-
ния комитет, е критикувано с оглед възможните проблеми при практическата му реализа-
ция. Направени са и предложения de lege ferenda.  

Ключови думи: туристически райони, организации за управление на туристическите 
райони, учредяване. 

SOME LEGISLATION PROBLEMS OF ESTABLISHMENT OF 
ORGANIZATIONS FOR MANAGEMENT OF TOURIST AREAS 

Assoc. Prof. Dr. Zahary Tormanov,  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE 

tormanov@abv.bg 

Summary 
In the report are examined some legislation problems in the field of establishment of 

Organizations for management of tourist areas set out in the Tourism Act. As a problem is pointed 
the narrow circle of persons who can be a founders of OMTA in compare with those who may 
become members thereafter. Some criticize are made concerning legislation ambiguities and 
imperfections especially on the case when are field two or more applications for establishment of 
OMTA for the same area. The requirement of the Constituent Assembly to attend all founders 
referred to the application of the Constitution Committee has been criticized in the view of 
possible problems in its practical implementation. The proposals de lege ferenda are made. 

Key words: tourist areas, organizations for management of tourist areas, establishment 

1. Същност и функции на организациите за управление  
на туристическите райони 

Новият Закон за туризма от 2013 г. предвиди райониране на страната за целите 
на формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на региона-
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лен маркетинг и реклама (чл. 15 ЗТ). Изискването на закона е обособените туристи-
чески райони да покриват цялата територия на страната, като границите им са съ-
образени с административните граници на общините. Територията на една община 
не може да бъде разделяна и включвана в различни райони. 

Изработена е Концепция за туристическо райониране на България1, като след 
обсъждането ѝ със заповед на министъра на туризма ще се определят окончателно 
туристическите райони. Концепцията предвижда създаването на 9 туристически 
района, а именно: Район Дунав, Район Стара планина, Район Долина на розите, 
Район Тракия, Район Родопи, Район Рила – Пирин, Район С., Район Варна (Северно 
Черноморие), Район Бургас (Южно Черноморие). 

Активна роля за туристическата дейност в обособените райони се предвижда да 
играят организациите за управление на туристическите райони. Законът за туризма 
посочва основните функции, които те ще осъществяват, както и урежда реда за 
създаването, управлението и прекратяването им. Слабостите и непълнотите на 
правната уредба относно реда за учредяването на организациите за управление на 
туристическите райони (ОУТР) са обект на изследване в този доклад. 

Функциите на ОУТР са посочени в чл. 18 ЗТ. Основно функциите на ОУТР мо-
гат да се обособят в две групи: 1) осъществяване на регионален маркетинг и рекла-
ма и 2) предоставяне на услуги за членовете на организацията и за субекти, които 
не са членове, но развиват туристическа дейност в съответния регион. Към първата 
група спадат функциите по: разработване и прилагане на маркетингова стратегия 
на туристическия район в съответствие с националната маркетингова стратегия; 
изработване на лого и слоган на туристическия район; организиране провеждането 
на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристичес-
кия район и на анализи и прогнози за туристическото развитие; осъществяване на 
дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама на туристи-
ческия район; разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, про-
дуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на 
туристическия район в съответствие с Националната стратегия за устойчиво разви-
тие на туризма (чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 ЗТ). Във втората група могат да се отне-
сат функциите по: организиране и подпомагане дейността на туристическите ин-
формационни центрове в района; реализиране на проекти по програми на Евро-
пейския съюз; създаване и поддържане на база данни за туризма в района – част от 
Единната система за туристическа информация; осъществяване обмен на информа-
ция, стандарти и добри практики; провеждане на дейности по обучение и повиша-
ване качеството на туристическите услуги; подпомагане разработването, въвежда-
нето и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристичес-
ките услуги и устойчивото развитие на туристическия район (чл. 18, ал. 1, т. 5, 9, 
10, 11, 12, 13 ЗТ). 

Освен посочените групи функции на ОУТР ще се разчита да извършват дейнос-
ти по координация и управление на туризма на регионално ниво. В перспектива е 

                              
1 http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/ 

koncepcia.pdf 
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твърде вероятно на тези организации да бъде делегирано извършването на опреде-
лени властнически функции, т.нар. аутсорсинг на публични компетенции. Понасто-
ящем законът предвижда те да осъществяват дейност по подпомагане на кметовете 
на общини и областните управители при изпълнение на задълженията им в област-
та на туризма.  

ОУТР са доброволни организации, които действат в интерес на членовете си и в 
обществен интерес чрез извършване на дейности, свързани с формиране на регио-
нални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама 
(чл. 17 ЗТ). В някои страни подобни организации, които осъществяват регионалните 
политики в областта на туризма, са част от държавната администрация1. Моделът на 
ОУТР, възприет в Закона за туризма за България, ни дава основание да ги определим 
като неправителствени организации, които в сътрудничество с местните общински и 
държавни органи осъществяват туристическите политики в съответния регион. 

2. Учредяване на ОУТР 

ОУТР са юридически лица, които се учредяват по реда, посочен в Закона за ту-
ризма. Предвидено е на територията на всеки туристически район да има само една 
ОУТР (чл. 21, ал. 2 ЗТ).  

Учредители на ОУТР могат да бъдат само: 1) туристически сдружения, вписани 
в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на турис-
тическия район, и 2) общини от територията на туристическия район (чл. 22 ЗТ). 
Изисква се общините да бъдат поне четири.  

Прави впечатление, че по отношение на учредителите законът е значително по-
рестриктивен в сравнение със субектите, които могат да членуват в ОУТР. Съглас-
но чл. 17, ал. 3 ЗТ в ОУТР могат да членуват освен общини (некоректно посочени, 
като общински администрации) и сдружения, вписани в Националния туристически 
регистър, още и: областни администрации, научни организации, институти и учи-
лища в областта на туризма, сдружения на потребителите и други институции и 
организации, чието седалище или място за извършване на дейността е на територи-
ята на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, национал-
ни и природни паркове, намиращи се на територията на района. Това разрешение 
на закона е спорно. Поначало при учредяване на юридическо лице с членски състав 
лицата, които могат да са негови членове – могат и да участват при учредяването 
му. Видно е, че Законът за туризма стеснява кръга на учредителите спрямо кръга на 
възможните членове. Вероятно идеята е при учредяването да участват само местни-
те общини и сдружения, а не и лица, които не са със седалище в съответния турис-
тически район, като той е само място за извършване на дейността им2.  

                              
1 В Испания, Франция, Италия, САЩ, Канада, Бразилия – http://www.tourism.government.bg/ 

sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/p9.pdf. 
2 Неизяснен остава и въпросът дали при кандидатстване за членство след учредяването 

на ОУТР съответната организация трябва да развива изцяло дейността си в туристическия 
район, или е достатъчно само част от дейността да се извършва в туристическия район. 
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Началото на процедурата по учредяване на ОУТР се поставя със заявление на 
учредителен комитет, в което се посочват предметът на дейност и целите на ОУТР, 
както и туристическия район, където ще действа организацията. Учредителният 
комитет трябва да включва представители и на двата вида учредители – общини и 
сдружения. Изисква се към заявлението да се приложи списък с учредителите. 
Изискването за представяне на списък с учредителите подлежи на коментар. От 
една страна, от този списък може да се установи дали кандидат-учредителите отго-
ворят на изискванията на закона като вид и брой – да са общини от района (мини-
мум четири) или местни туристически сдружения, но от друга страна, би следвало 
да може като учредители да се включат и други такива лица на самото учредително 
събрание. По-подходящо законодателно решение би било да се изисква в учреди-
телния комитет да участват представители на поне 4 общини от района и на местни 
туристически сдружения, а на учредителното събрание да се даде възможност за 
включване и на други общини и местни туристически сдружения.  

Заявлението се адресира до министъра на туризма, който трябва да се произнесе 
по него в 30-дневен срок от получаването му. Срокът съответно се удължава, ако 
министърът е поискал представяне на допълнителни данни или документи или отс-
траняване на нередности в заявлението. Законът разглежда хипотезата, при която в 
срока за произнасяне по заявлението е постъпило друго заявление за откриване на 
процедура за регистрация на ОУТР за същия туристически район (чл. 25 ЗТ). При 
повече от едно заявление министърът съгласува със заявителите възможността да 
подадат общо заявление, като ги уведомява, че в случай на непостигане на съгласие 
процедурата ще бъде открита по заявлението с по-голям брой учредители, а в слу-
чай че техният брой е равен – по заявлението с по-голям брой общини от територи-
ята на туристическия район.  

Видна е идеята на законодателя да се постигне по-голяма представителност в 
ОУТР още при учредяването им, но законовите разпоредби крият редица несъвър-
шенства, които ще създават проблеми при приложението им в практиката. Идеята 
за съгласувано общо заявление при подадени повече от едно заявления лесно може 
да бъде компрометирана, ако учредителните комитети разполагат с информация за 
броя учредители, посочени в "конкурентното" заявление. Освен това при конкурен-
тни заявления отчитането само на бройката кандидат-учредители не е най-точния 
измерител за представителност. Възможно е например в едното заявление да са 
посочени по-голям брой учредители, но те да са сдружения с малък членски състав, 
а сдруженията – учредители по другото заявление, да са по-малко на брой, но със 
значително по-голям членски състав. Този проблем при учредяването не би бил 
толкова съществен, ако в закона ясно беше посочен редът за придобиване на членс-
тво в ОУТР след учредяването ѝ, като основанията за отказ да са лимитирани. За 
съжаление в закона липсва уредба по въпроса за придобиване на членство.  

Съгласно ал. 2 на чл. 25 ЗТ министърът на туризма изисква съгласувателни ста-
новища от заявителите в 14-дневен срок от постъпване на последващото заявление. 
Във второто изречение се казва, че: "Непредставянето в срок на становище се смята 
за съгласуване без забележки." Този текст е очевидна недомислица. Какво трябва да 
означава написаното? Ако само единият заявител не е представил съгласувателно 
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становище – това ще означава ли, че е съгласен и се присъединява към другото за-
явление? Ако и двамата заявители не са представили съгласувателни становища, 
тогава какво ще означава "съгласуване без забележки"? Има разпоредби в обектив-
ното право, съгласно които при мълчание или бездействие се презюмира някаква 
воля, но каква точно е тя, законът трябва ясно да посочи. В случая и с тълкуване не 
може да се изведе смислена воля. По кое от заявленията ще презюмираме "съгласу-
ване без забележки" или ще оставим на административния орган да ги "миксира" по 
своя преценка. De lege ferenda най-добре е разпоредбата на ал. 2 на чл. 25 ЗТ да 
бъде отменена, като в ал. 1 на заявителите се даде срок за изработване и подаване 
на общо заявление, с предупреждение, че в противен случай ще се процедира по 
заявлението с посочени по-голям брой учредители. 

Въз основа на подадено заявление министърът на туризма открива процедура за 
регистрация на ОУТР, като заповедта му се обнародва в "Държавен вестник", в 
един централен всекидневник и в един местен вестник. Учредителният комитет 
организира провеждането на учредително събрание и изготвя проекта за устав на 
ОУТР. Поканата за учредителното събрание се обнародва в "Държавен вестник", в 
един централен всекидневник и в един местен вестник. Тя трябва да съдържа датата 
и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение 
за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени 
проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположе-
ние. След като поканата на учредителния комитет се обнародва и разгласява по 
посочения начин ми се струва безпредметно обнародването и разгласяването по 
същия начин и на заповедта на министъра за откриването на процедурата. Доста-
тъчно е за нея да е уведомен учредителният комитет.  

Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени учредителите 
съгласно представения списък със заявлението на учредителния комитет. Липсата 
на някой от посочените в списъка учредители се третира като липса на кворум и 
следва да се проведе ново събрание не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни 
след датата на първото. Датата на новото заседание трябва да е посочена още в по-
каната за първото заседание. Съгласно чл. 27, ал. 3 ЗТ не могат да се насрочват по-
вече от две заседания на учредителното събрание по реда на ал. 2. В ал. 2 е посочен 
редът за свикване на второто заседание. Макар да не е съвсем ясно буквалното тъл-
куване на ал. 3 на чл. 27, би следвало да означава, че могат да се насрочват не пове-
че от две заседания на учредителното събрание след първото заседание.  

Изискването на учредителното събрание да са представени всички посочени в 
списъка към заявлението учредители може да създаде проблеми при практическата 
му реализация. Неучастието на кой да е от кандидат-учредителите в трите заседа-
ния на учредителното събрание ще провали учредяването на ОУТР. От друга стра-
на, ОУТР са заложени в закона като доброволни организации и никой не може да 
бъде задължен да членува в тях дори преди учредяването да е заявил желание за 
това. Донякъде изискването за участие в учредителното събрание на всички заяве-
ни учредители е справедливо, особено ако е имало и друго заявление и не му е да-
ден ход, защото в него са посочени по-малко учредители. Ако обаче процедурата е 
задвижена само по едно заявление, учредителното събрание трябва да се третира 
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като редовно, ако в него са участвали поне четири общини (изискването на чл. 22, 
т. 2) и поне едно туристическо сдружение със седалище в съответния туристически 
район. За последното разрешение обаче е необходима изрична законодателна промяна. 

Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава ѝ. 
Вписването на ОУТР в нарочен регистър, който се води от Министерството на ту-
ризма, се извършва със заповед на министъра на туризма, въз основа на писмено 
заявление, придружено от посочените в чл. 29, ал. 2 ЗТ документи. В закона не е 
посочено от кого се подписва и подава заявлението. ОУТР се смята за възникнала 
от деня на вписването ѝ в регистъра. 

В заключение се налага изводът, че правната уредба относно учредяването на 
ОУТР се нуждае от усъвършенстване. Заслужава обмисляне въпросът дали при 
учредяването на ОУТР участието на всички общини от съответния туристически 
район да не е задължително, като те съвместно инициират процедурата по учредя-
ването. В така започнатата процедура следва да се даде възможност на по-широк 
кръг лица да участват още при учредяването на ОУТР.  
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ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН  
В МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО ЧАСТНО ПРАВО 

Доц. д-р Диана Маринова  
Катедра "Частноправни науки", ЮФ на УНСС  
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Резюме 
В настоящото изложение се анализира спецификата на различните формули на привърз-

ване в международното морско частно право, като акцентът се поставя върху проблемите на 
приложимия закон. Обръща се по-специално внимание на прилагането на формулата на 
привързване "Закон на знамето" (lex banderae). Посочват се и хипотезите на прилагане на 
други формули на привързване, каквито са например Законът по мястото на регистрация на 
кораба (lex loci registrationis). Законът на съда (lex fori), Законът по местосключване на до-
говора (lex loci contractus), Законът по местоизпълнение на задължението (lex loci solutionis) 
и др. Целта на изследването е да се направят изводи от посочената чуждестранна правна 
уредба, доктрина и практика и в резултат на тези изводи да се дадат предложения за усъ-
вършенстване на българската нормативна уредба по анализираните въпроси.  

Ключови думи:приложим закон, международно морско частно право, формули на при-
вързване, Закон на знамето (lex banderae). 
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Summary 
In the present paper is analyzed the specificity of various connecting formulae in private 

international maritime law, stress being laid on the problems dealing with the applicable law. 
Especially, particular attention is paid to the application of the connecting formulae – law of the 
flag (lex banderae). Some another connecting formulae such as the law of vessel registration (lex 
loci registrationis), the law of the court (lex fori), the law of the contract formation (lex loci 
contractus), the law of contact performance (lex loci solutionis), etc…, also have been analysed. 
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propositions to improve Bulgarian legislation dealing with the questions here discussed.  
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Увод 

В настоящото изложение се анализира спецификата на различните формули на 
привързване в международното морско частно право, като акцентът се поставя вър-
ху проблемите на приложимия закон.  

Обръща се по-специално внимание на прилагането на Закона на знамето и на За-
кона по регистрацията на кораба. Посочват се и хипотезите на прилагане на други 
формули на привързване, каквито са например Законът на съда (lex fori),законът по 
местосключване на договора (lex loci contractus), Законът по местоизпълнение на 
задължението (lex loci solutionis) и др.  

Формулите на привързване в международното морско частно право1 са два вида: 
формули на привързване, приложими за международното частно право2 като цяло – 
отечествен закон (lex patriae), местонахождение на вещта (lex rei sitae), място на 
извършване на правното действие (lex loci actus), място на изпълнение (lex loci 
solutionis) и др.; формули на привързване, присъщи само на ММЧП – Закон на зна-
мето (lex banderae) и Закон по мястото на регистрация на кораба (lex loci 
registrationis). Законът на знамето е най-често приложим, тъй като има редица пре-
димства – яснота, лесно определяне, предварителна известност на страните, отно-
сително голяма постоянност. Тази привръзка има и несъвършенства. Съществуват 
хипотези, при които едно и също знаме е свързано с различни правопорядъци – 
например под британски флаг плават английски, шотландски, уелски кораби, а в 
тези части на Великобритания се проявяват различия в правната уредба. В тези 
случаи се прилага субсидиарно Законът на мястото на регистрация на кораба3.  

Основанията за прилагането на Закона на знамето са или избор на страните, или 
при липса на избор – ако сезираният съд не може да стигне до заключение за негла-
сен избор, а националната му правна система предвижда прилагане на Закона на 
знамето. Законът на знамето често съдържа елементите на Закона на мястото на 
сключване на договора и на мястото на неговото изпълнение. Типичен пример са 
договорите за морски превоз под коносамент. Коносаментът (или друг превозен 
документ) се подписва и издава от капитана най-често на борда на кораба. Корабът 
е място на извършване на акта – договорът се изпълнява на борда на кораба.  

В ММЧП трудности предизвиква установяването на съответствието между За-
кона на знамето и действителната националност на кораба, макар че те често се 
употребяват като равнозначни.  

За да е налице действителна националност на кораба, държавата на флага трябва 
да упражнява ефективно своята юрисдикция и правен, както и технически контрол 
върху кораба. Целта е избягване на заобикалянето на закона, което и в ММЧП е 
крайно нежелано явление, както в МЧП.  

                              
1 По-нататък в изложението за краткост изразът "международно морско частно право" 

ще се обозначава като ММЧП. 
2 По-нататък в изложението за краткост изразът "международно частно право" ще се 

обозначава като МЧП. 
3 Вартоломеев, О. Международно-частноправни морски облигационни отношения. С., 

Издателство на БАН, 1977, с. 50. 
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В международните актове се съдържат предимно преки и императивни норми на 
МЧП относно коносаментните превози (например Брюкселската конвенция от 1924 г. 
за някои правила относно коносаментите – т.нар. Хагски правила ). В тези случаи 
избор на приложим закон е недопустим, тъй като се прилагат преките норми на 
международния акт1.  

За разлика от коносаментните превози при чартърните договори за превоз съ-
ществува възможност за избор на приложим закон. При липса на избор се прилага 
законът на знамето.  

Извън прилагането на тази формула на привързване остават следните случаи: за 
правоспособността на страните по договора се прилага отечественият им закон (lex 
pariae); за погасителната давност се прилага Законът на съда (lex fori); товаро-
разтоварните операции се подчиняват на местния или друг избран от страните за-
кон. Законът на знамето е преимуществено приложим по френското и италианското 
право. Тази формула е най-рано възприета в системата на Общото право и преди 
всичко – във Великобритания, по силата на съдебни прецеденти. Така например, по 
делото "Chartered Merс. Bank of India v. Netherlands India Steam Navigation" съдът 
стига до заключението, че националността на кораба зависи от факта кой го прите-
жава съгласно Закона на знамето. Действа оборимата презумпция, че корабът при-
надлежи на юридически или физически лица на държавата на флага. Оборването на 
презумпцията е сравнително лесно, тъй като много кораби носят флагове на държа-
ви, с които техните собственици нямат нищо общо. В тези случаи е налице така 
наречената "недобросъвестна националност". 

Чести затруднения възникват при федеративни държави, чиито особени терито-
рии – щати, провинции и др. имат законодателства, различни от федералното. При 
тези хипотези въпросът, който се поставя, е знамето или фактическата принадлеж-
ност се взема предвид. Този въпрос е особено актуален във Великобритания, къде-
то, ако федералният закон противоречи на този на отделната вътрешна обособена 
територия, се прилага законът на мястото на регистрация на кораба. В Канада оба-
че, макар че е типичен пример за федеративна държава,този въпрос не стои. Според 
канадското право законът на знамето винаги е федералният закон.  

Законът на знамето обичайно се прилага при липса на избор на приложим закон 
от страните по морското частно правоотношение с международен елемент. 

Законът на знамето се прилага и по отношение на вещните права върху морски-
те кораби.  

Привръзката "Закон по мястото на регистрация на кораба" също е специфична за 
ММЧП. На практика често Законът по мястото на регистрация на кораба се покрива 
със Закона на знамето, но са възможни и различни хипотези.  

Характерна и често прилагана специална формула на привързване в ММЧП е 
Законът по мястото на сключване на договора (lex loci contractus). Тя има особено 
важно проявление при договорите за международни морски превози. Тази привръз-
ка се прилага най-широко във Франция.  

                              
1 Вж. Маринова, Д. От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за 

международен превоз на товари по море. С., Издателство "Нова звезда", 2015, с. 41-62. 
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По принцип Законът по местосключването на договора намира приложение при 
разрешаване на стълкновения на закони относно формата на договора, но и той има 
несъвършенства. Възникват затруднения при изясняването на самото понятие "мяс-
то на сключване". В случай на сключване на договора между отсъстващи тълкува-
нето е според самия приложим закон – на държавата по мястото на сключване или 
по закона на съда.  

Прилагането на тази формула има специфика в ММЧП. В областта на морските 
превози мястото на сключване на договора обикновено съвпада с мястото на нато-
варване и отплаване на кораба. В резултат на това често като равностойна на lex 
loci contractus се прилага формулата "закон по мястото на отплаване на кораба", но 
тя съответства на основната формула "закон по място на извършване на правното 
действие" (lex loci actus), характерна за МЧП като цяло.  

В отделните държави има различни разрешения.  
Френската съдебна практика (например на Касационния съд, на Апелативния 

съд на Екс-ан-Прованс и др.) клони повече към прилагане на Закона по местоск-
лючването на договора по отношение на всички въпроси, свързани с договора за 
морски превоз, включително за погасителната давност.  

Съдебни решения в този смисъл има в Дания и Норвегия.  
В Германия формулата lex loci contractus се прилага по специфичен начин: в 

случаи на сключване на договори за морски превоз в Германия от немски граждани 
или юридически лица, независимо от изпълнението му в друга държава, на прила-
гане подлежи немският закон по отношение на целия договор.  

В Холандия също има значителна практика по прилагането на Закона по местос-
ключването на договора. Например по договор за превоз от Англия до Холандия, 
при английски фрахтовател и холандски превозвач, и сключване на договора в Ан-
глия, Апелативният съд в Хага е приложил английския закон като най-тясно свър-
зан с договорните отношения. 

Популярна формула на привързване със специфично приложение в ММЧП е За-
конът по мястото на изпълнение на договора (lex loci solutionis). 

За спорове във връзка със съдържанието на договора за морски превоз се прила-
га Законът на държавата на пристанището, където превозвачът е длъжен да предаде 
товара. Прилагането на тази формула обаче търпи някои критики. Поради факта, че 
корабите често тръгват с алтернативно предназначение, пристанището по крайното 
местоназначение не е известно. Нареждането на фрахтователя се дава допълнител-
но. Наред с това самото понятие "местоизпълнение" е неясно. Не без основание 
някои представители на доктрината (например френските автори Депитр и Ле-
жандр)1 твърдят, че мястото на изпълнение не е пристанището на доставяне на то-
вара, а на натоварването му, тъй като с натоварването започва изпълнението на 
договора. Все пак, като цяло се утвърждава положително отношение към прилага-
нето на lex loci solutionis. Този закон улеснява случаите при подписване на коноса-
мента от превозвача в различни държави, тъй като в тези хипотези прилагането на 

                              
1 Depitre, S., Cl. Legandre. La nouvelle législation sur les contrats d’affrètement et de transport 

maritime et le droit international privé. Clunet, 1967, p. 116. 



103 

Закона по мястото на сключване на договора (мястото на подписване на коноса-
мента) е неуместно.  

И тук може да се каже, че френската, холандската и белгийската съдебна прак-
тика изобилстват с примери за прилагане на Закона по мястото на изпълнение на 
договора.  

В случай от белгийската практика по отношение на иск за заплащане на навлото 
съдът е приложил Закона на държавата, където фрахтователят е бил длъжен да из-
пълни задължението си за плащане. 

Германия е пример за цялостно и аргументирано приложение на lex loci 
solutionis. Това правило се прилага субсидиарно към принципа на автономия на 
волята – представлява алтернатива при липса на приложим закон.  

В Холандия практиката е сходна с тази в Германия и се основава на Холандския 
търговски кодекс.  

В някои латиноамерикански държави (Бразилия, Аржентина, Чили и др.) също 
се прилага Законът по местоизпълнение на договора. В Бразилия съществува ед-
ностранна отпращаща норма в Търговския кодекс, съгласно която бразилският за-
кон се прилага в случаи на изпълнение на договора в Бразилия. Прилагането на 
бразилския закон е от съображение за обществен ред и се изключват уговорки в 
противен смисъл. Важна формула на привързване в ММЧП е законът на съда (lex 
fori).  

В практиката на Франция, Норвегия, Холандия, Белгия и други държави често се 
прилага законът на съда.  

В Холандия се прилага законът на съда при представяне на коносамента в Хо-
ландия, независимо дали страните са избрали друг приложим закон, или МЧП 
предвижда друг приложим закон.  

В много случаи в Белгия белгийски коносамент се счита като основание за при-
лагане на белгийския закон.  

Съгласно френското право и практика ако договор за морски превоз е сключен в 
Холандия от френски фрахтовател, а товарът се превозва с кораб, който не е френс-
ки, до пристанище в държава, която не е страна по Хагските правила, сезираният 
френски съд прилага отечествения си закон – френския.  

В ММЧП намират приложение и други формули на привързване: в случай че 
страните нямат общо местожителство или местонахождение, приложение намира 
Законът по мястото на седалището на превозвача към момента на сключване на 
договора; личен Закон на превозвача – отечествен (lex patriae) или по местожителс-
твото (lex domicilii), който понякога е предпочитан пред закона по седалището на 
превозвача. Личният закон на превозвача се прилага съгласно коносаменти, издава-
ни в Швеция, Дания, Холандия. Типичен пример може да се даде от практиката на 
Великобритания – за превози между Англия и Индия с английски превозвач се 
прилага английското право и е компетентен английският съд.  

При товаро-разтоварните работи са възможни два варианта на формули на при-
вързване: приложим закон за целия договор (ако тези работи са чест от изпълнени-
ето на договора); приложим закон само за тези работи. Съгласно българското 
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ММЧП в първия случай се прилага КТК, а във втория случай има възможност за 
прилагане на чужд закон или пристанищен обичен (или морски обичай като цяло).  

Заключение 

От представеното изложение се налага общият извод, че в България е необходи-
ма по-детайлна правна уредба на приложимия закон към морските частни правоот-
ношения международен елемент. Уредбата в КТК се нуждае от актуализиране и 
усъвършенстване, особено по отношение на прилагането на Закона на знамето.  

От особена важност е да се определи позицията на Република България по от-
ношение на многостранните международни конвенции за международните морски 
превози под коносамент. Досега страната ни не се е присъединила към нито една от 
тези конвенции. 

Необходимо е и заимстване от богатата чуждестранна практика по въпросите на 
приложимия закон в ММЧП.  
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ЗА МОМЕНТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪПРУЖЕСКАТА  
ОБЩНОСТ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС 
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Резюме 
Разпоредбата на чл. 27, ал. 4 СК регламентира прекратяването на съпружеската общност 

върху отделни вещи за личен дълг на единия съпруг, когато кредитор насочва изпълнение 
по реда на гл. 44 ГПК. В литературата се поставя въпросът относно момента на прекратява-
не на СИО по този ред. Настоящият материал има за задачата да анализира хипотезите, като 
се приема, че този момент е с влизане в сила на постановлението за възлагане, с което нас-
тъпват и вещнопрехвърлителните последици на изпълнението. 

Ключови думи: прекратяване на съпружеска имуществена общност, принудително из-
пълнение, вещ, личен дълг, кредитор. 

THE MOMENT OF THE TERMINATION OF MATRIMONIAL PROPERTY 
ASSETS ACCORDING TO ARTICLE 27 PARAGRAPH 4 OF FAMILY CODE 

Chief Assist. Dr. Antonina Dimitrova  
Department of Private Legal Studies, University of Ruse,  

andimitrova@uni-ruse.bg 

Summary 
The provision of Art. 27 par. 4 of the Family Code regulates the termination of the matrimonial 

property assets for personal debt of either spouse when creditor directs execution under Chapter 
Forty-Four of the Civil Procedure Code. In legal theory the issue of moment of the termination of 
matrimonial property in this way is discussed. The paper examines the different hypotheses and 
assuming that this moment is the entry into force of the decree to award the property. 

Key words: termination of the matrimonial property, family assets, execution, personal debt, 
creditor. 

 
Законовата съпружеска имуществена общност (СИО) възниква при приложи-

мост на законовия режим на общност (ЗРО) при наличие на предпоставките по чл. 
21 СК и може да бъде прекратена съгласно чл. 27 СК: при прекратяване на брака, в 
определени хипотези и по време на брака – по воля на съпрузите, ако изберат друг 
имуществен режим; по воля само на единия съпруг по исков ред и при наличие на 
важни причини; както и при принудително изпълнение (индивидуално или универ-
сално), което се провежда по реда на гл. 44 (чл. 502-506) ГПК, чл. 259 ДОПК и чл. 
614-615 ТЗ. Последната група случаи се характеризират с това, че СИО се прекра-
тява по причини, които се явяват външни на съпружеските отношения, без да е 
налице воля на някой от тях, като се наблюдава колизия между интересите на сами-
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те съпрузи и на семейството като цяло, от една страна, и на трети лица – кредитори 
на единия съпруг, от друга страна.  

Разпоредбата на чл. 27, ал. 4 СК, която изрично регламентира прекратяването на 
СИО по реда на гл. 44 ГПК1, терминологично се различава от редакцията на прави-
лото по отменения СК от 1985 г. (чл. 26, ал. 3). В литературата се поставя въпросът 
относно момента на прекратяване на СИО по този ред, като изразените мнения не 
са еднозначни. Настоящият материал има за задачата да анализира по-подробно 
именно тях. 

Историческо развитие на правилото 

Преди въвеждане на правилото през 1976 г., по силата на което може да се про-
веде принудително изпълнение върху отделни вещи СИО за личен дълг на единия 
съпруг, в правната теория се приема, че "вещите, попадащи в съпружеската иму-
ществена общност, не могат да бъдат обект на принудително изпълнение за задъл-
женията на единия от двамата съпрузи, докато общността не бъде прекратена по 
съдебен ред".2 Следователно, ако съпругът недлъжник възразява срещу посягането 
върху общата вещ за реализиране на изпълнението върху частта от общото иму-
щество на длъжника, необходимо е съдът първо да прекрати общността и да опре-
дели дяловете.3 Кредиторът разполага единствено с възможността чрез иска по чл. 
134 ЗЗД да прекрати СИО поради "важни причини", т.е. да прекрати имуществената 
общност по реда на чл. 14, ал. 1, изр. 2 СК от 1968 г. Приема се, че за него такава 
възможност възниква от съставяне на описа върху вещта СИО.4 Ако длъжникът 
изпълни доброволно дълга си до този момент5 или притежава лично имущество, 
което може да послужи за удовлетворяване на кредитора, съдът няма да може да 
стигне до заключение, че са налице "важни причини".6  

Самото правило се въвежда през 1976 г., когато се създава и нова глава в ГПК от 
1952 г. (отм.) – гл. 40а, предвиждащ специален ред за реализирането му – редът на 
изпълнителния процес чрез пряко принудително изпълнение върху вещи.7 Еднов-
ременно с него се изменя и чл. 14, ал. 1, изр. 1 СК от 1968 г. (ДВ, бр.89 от 1976 г.), 
като се добавя, че "Имуществената общност се прекратява ..., а за отделни вещи – с 
принудително изпълнение върху тях". 

                              
1 Правилото е приложимо и при договорен режим, когато с брачен договор се уговаря 

СИО. – Вж. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеската имуществена общност за личен 
дълг на единия от съпрузите (обща характеристика на правилото по чл. 27, ал. 4 СК). НТРУ 
2012, том 51, серия 7, с.160.  

2 Василев, В. Прекратяване на имуществената общност по реда на чл. 14, ал. 1, изр. 2 СК 
чрез косвения иск по чл. 134 ЗЗД. – Соц.пр., 1973/1, с. 26. 

3 Попов, Л. Имуществена общност на съпрузите. С., 1969, с. 97. 
4 Василев, В. Цит. съч., с. 30. 
5 Пак там, с. 30.  
6 Попов, Л. Цит. съч., с. 98. 
7 Вж. в този смисъл и Тодорова, В. Прекратяване на съпружеската имуществена общност 

през време на брака. С., 1999, с.79.  
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Принудителното изпълнение за личен дълг на единия съпруг върху вещ СИО е 
възприет от законодателя и при действието на отменения СК от 1985 г., като е уре-
дено в една-единствена разпоредба – 26, ал. 3 СК (отм.): "Принудително изпълне-
ние върху отделни вещи, които са съпружеска общност, за личен дълг на единия от 
съпрузите прекратява общността върху тези вещи".  

При тълкуване на отменената разпоредба обаче в обхвата ѝ имплицитно се 
включва освен принудителното изпълнение по ГПК и производството за събиране 
на публични вземания, както и универсалното принудително изпълнение по ТЗ за 
открито производство по несъстоятелност на неограничено отговорно физическо 
лице – търговец или нетърговец, доколкото под понятието "личен дълг" следва да 
се разбира и частноправно, и публичноправно вземане,1 както и изискуемо парично 
задължение по търговска сделка, публичноправно задължение, свързано с търговс-
ката му дейност, или частно държавно вземане, тъй като дългът е личен, доколкото 
задължен е само единият съпруг. 2  

С приемането на действащия ГПК процесуалният ред по изпълнение върху вещи 
в съпружеска общност се възпроизведе в глава 44 (чл. 502 – 506), а разглежданото 
правило в чл. 27, ал. 4 СК. Целта на уредбата не е променена – възможността за 
пряко принудително изпълнение върху отделни обекти от съпружеската общност за 
личен дълг на единия съпруг. С тези правила законът се стреми да избегне от една 
страна неудобството да се породи съсобственост между съпруга недлъжник и купу-
вача от публичната продан, а от друга страна да защити интересите на семейст-
вото и да запази вещта.3 Съпругът недлъжник е участник в това производство със 
специфични законово признати права, без да се превръща в страна по него, тъй като 
той не става длъжник.4 Затова и той може да осуети проданта, като внесе по сметка 
на съдебния изпълнител равностойността на частта на съпруга длъжник или да из-
ползва даденото му предимство при възлагането на вещта (чл. 505, ал. 1 и 2 ГПК). 

Забелязва се известна терминологична промяна и опит за прецизиране на уред-
бата. Законодателят диференцира изпълнението в зависимост от вида на изпълни-
телния процес. Така за първи път е създадена изричната разпоредба на чл. 27, ал. 5 
СК, с която се регламентира прекратяването на СИО при търговската несъстоятел-
ност. Прави впечатление, че в СК липсва правна норма, която да урежда предпос-
тавките за прекратяване на СИО върху отделни обекти по реда на ДОПК за пуб-
личноправно задължение, като de lege ferenda, с цел прецизиране на уредбата, е 

                              
1 Пак там, с. 82. 
2 След това през 1987  г. се разширява обхватът на този ред, като се включват и парични-

те влогове със създаване на чл. 398а ГПК (отм.). Вж. Тодорова, В. Цит. съч., с. 79. 
3 Сталев, Ж., А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално 

право, осмо издание. Сиела, 2004, с.815. 
4 Вж. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, шесто издание. Сиела, 2000, 

с.754; Градинарова, Т. Гражданско изпълнително производство (курс лекции). Русе, ИЦ при 
РУ, 2015, с. 281. 
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препоръчително способите за прекратяване на СИО при принудително изпълнение 
да бъдат допълнени.1  

Правилото терминологично се различава от това по чл. 26, ал. 3 СК от 1985 г. 
При буквално тълкуване на отменената разпоредба може да се направи извод, че 
СИО се прекратява с изпълнението. За разлика от нея граматическото тълкуване на 
чл. 27, ал. 4 СК навежда към извода, че самото насочване на изпълнението към кон-
кретна вещ прекратява общността върху нея.  

В литературата са изразени различни мнения при действието съответно и на 
трите СК (от 1968 г., 1985 г. и 2009 г.). Независимо обаче от буквата на закона сми-
сълът, който следва да бъде изведен, трябва да е идентичен. 

Различни мнения относно момента на прекратяване на СИО  
при индивидуалното принудително изпълнение 

Едни автори приемат, че с насочване на изпълнението СИО е в относително 
правно състояние на бездялова общност и на съсобственост по отношение на кре-
диторите. Според други автори СИО се прекратява със завършване на проданта, но 
без теоретично да обосноват възможностите за насочване на изпълнение върху иде-
алната част на съпруга длъжник при продан на имот. Трети автори смятат, че СИО 
върху недвижимите имоти се прекратява с насочване на изпълнението. 

Според проф. Ж. Сталев по силата на закона е въведено относително правно 
състояние на съвместна собственост между съпрузите и съсобственост спрямо кре-
диторите.2 Това становище се застъпва и в практиката на ВКС (Вж. Решение № 47 
от 04.03.2015 г. по гр. д. № 5995/2014 г. I ГО на ВКС по реда на чл. 290 ГПК).3 

По мое мнение тезата на проф. Сталев най-пълно съответства на същността и 
целите на производството по изпълнение върху вещи СИО, затова се споделя в нас-
тоящото изложение, като се дават по-долу допълнителни аргументи към нея.4 
Доц. Т. Градинарова също приема, че 1) спрямо съпрузите е налице съвместна 

бездялова собственост; 2) спрямо личните кредитори на съпрузите е налице съсобс-
твеност при равни идеални части (чл. 506, предл. 2-ро). Затова постановлението за 

                              
1 Необходимите предпоставки за прекратяване на СИО по реда на чл.27, ал.4 СК са при-

ложими и при административното производство по реда на чл. 259 ДОПК. Вж. Димитрова, 
А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, авто-
реферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", Русе, 2011, с.14;  

2 Вж. Сталев, Ж. Цит. съч., шесто издание, с. 752; така и Сталев, Ж., А. Мингова, В. По-
пова, Р. Иванова. Цит. съч., осмо издание, с. 815. В последното издание обаче посочената 
теза липсва. Вж. Сталев, Ж., О. Стамболиев, А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско 
гражданско процесуално право, девето издание, Сиела, 2012, 1075-1080. 

3 Също така и изразено в особеното мнение по точка първа от ТР № 5/2013 от 
29.12.2014  г. на ОСГТК на ВКС – "при принудително изпълнение за личен дълг на единия 
съпруг, имотът е съвместна бездялова собственост на съпрузите в отношенията между тях и 
съсобствен им при равни дялове спрямо кредитора". 

4 Вж. също така Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при 
принудително изпълнение, автореферат..., с. 17. 
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възлагане на вещта или на идеална част от имота прави изцяло съпруга недлъжник 
собственик, като го превръща в негово лично имущество.1 

Според Б. Солаков началните и междинните действия нямат значение за прекра-
тяване на СИО върху вещта, а моментът е окончателното завършване на изпълне-
нието, тъй като от него именно вещта излиза от общата съсобственост.2 
Проф. П. Венедиков посочва, че СИО върху вещи, обект на принудително из-

пълнение, се прекратява "със завършването на проданта". Затова според автора 
всяко отчуждаване на съсобствена вещ прекратява СИО върху тази вещ, като раз-
поредбата на чл. 26, ал. 3 СК (отм.) вижда в прехвърлянето на собствеността при 
принудителната продан именно прекратяване на общността.3 

Според проф. М. Марков прекратяването на СИО при принудително изпълнение 
е с влизане в сила на възлагателното постановление.4  

Също така в литературата е посочено, че прекратяването на СИО при недвижи-
мите имоти е под условие – публичната продан да бъде приключена, в противен 
случай общността следва да се счита за непрекратена.5 

Според Б. Дечева прекратяването на СИО настъпва от момента на "изпълнение-
то" върху вещта – СИО, към която е насочено то, а не от насочване на изпълнение-
то според изричната редакция на чл. 27, ал. 4 СК.6 

Споделям, че СИО върху вещта се прекратява с приключването на принудител-
ната продажба, т.е. с окончателното завършване на изпълнението. Но тези мнения 
не отчитат необходимостта от относително обособяване на дялове по отношение на 
кредиторите, което се обосновава с наличието на предмет на изпълнение. 

Тезата за прекратяване на СИО при имотите "под условие" е разновидност на 
становището за "относителното правно състояние" на СИО по отношение на креди-
торите, без обаче изрично да се отчита, че подобна конструкция е необходима. 
Може да се направи извод, че общността се прекратява с насочване на изпълнение-
то върху недвижимия имот, а ако условието не се сбъдне, правните последици ще 
отпаднат с обратна сила и вещта ще остане в режим на общност. Затова съпругът 
недлъжник например не би могъл да се разпореди към този момент със своя съсоб-
ствен дял, тъй като все още не е обособен. В случая "условието" се явява допълни-
телен юридически факт – приключване на принудителната продажба, което обусла-
вя и настъпването на вещноправните последици. На практика чрез нея се достига 
до същото правно заключение – докато не завърши изпълнението, СИО не е прек-
ратена. 

                              
1 Градинарова, Т. Цит. съч., с. 276, 280-281. 
2 Вж. Солаков, Б. Съпружеската имуществена общност след изменението и допълнение-

то на ГПК и СК. – Соц. пр., 1977/7, с. 51. 
3 Вж. Венедиков, П. Въпроси на съпружеската имуществена общност. С., Сиби, 1994, с. 86. 
4 Вж. Марков, М. Семейно и наследствено право – помагало, поредица Modus Studendi. 

С., Сиби, 2011, с. 43. 
5 Вж. Ненова, Л. Семейно право. Книга първа, нова редакция М. Марков. С., Софи-Р, 

2009, с. 337.  
6 Дечева, Б. Имуществени отношения между съпрузите в светлината на нотариалната 

дейност. – Нотариален бюлетин, 2014/3, с. 25. 
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Доц. В. Тодорова приема, че дяловата съсобственост (за движимите и недвижи-
мите вещи) настъпва само по отношение на кредиторите, въз основа на тезата на 
проф. Ж.Сталев за "относителното правно състояние" на СИО, при което "във вът-
решните отношения на съпрузите тя остава съвместна собственост".1 Според автора 
по-нататък – насочването на изпълнението към определена вещ прекратява СИО 
върху тази вещ, като самото принудително изпълнение се извършва по реда на съ-
собствените вещи.2 Прави се извод, че "прекратяването на СИО по чл. 26, ал. 3 СК 
настъпва по силата на закона, но с факта на конкретизирането на вещта, обект на 
принудително изпълнение. Затова процесуалното основание за прекратяване на 
имуществената общност е фактът на насочване на принудително изпълнение върху 
точно определена вещ",3 чийто "...материалноправен ефект е прекратяването на ИО 
върху тази вещ"4, както и че "прекратяването на СИО е предпоставка за извършване 
на принудителното изпълнение...".5 

Според мен следва да се прави разлика между тезата на проф. Сталев и самото 
прекратяване на СИО, при което насочването на принудителното изпълнение води 
именно до относително обособяване на дялове, изразяващо се в наличието на пред-
мет на изпълнение, без да е необходимо същинско прекратяване на СИО. Следова-
телно в този момент не настъпват на материалноправните последици – прекратява-
не на общността. Различията между обоснованото тук становище и приеманата от 
мен теза се изразяват именно в това, че материалноправният ефект настъпват ед-
новременно с вещноправните последици на това специално изпълнително произ-
водство (а не с насочване на изпълнението).  
Проф. Л. Ненова определя момента на прекратяване в зависимост от вида на 

вещта – движима или недвижима. Общността върху движимата вещ съществува до 
момента на купуването ѝ, а за недвижимите имоти с насочване на изпълнението се 
обособяват идеалните части на съпрузите.6  

Според проф. Ек. Матеева "моментът на прекратяване на общността върху 
обекта в хипотезата на чл. 27, ал. 4 СК зависи от вида на обекта на изпълнението". 
Съпружеската общност върху движима вещ се прекратява в момента на покупката 
ѝ от трето лице – купувач. При изпълнение върху недвижим имот се прилагат раз-
поредбите на чл. 500 ГПК (арг. от чл. 504, ал. 2 ГПК), като дяловете на съпрузите се 
оформят с извършване на описа от съдебния изпълнител. Авторът аргументира 
тезата си, че ако СИО върху имота не се прекрати в този момент, няма как да се 
приложат посочените разпоредби.7 

Разглежданите мнения, че СИО по отношение на имотите се прекратява с насоч-
ване на изпълнението, поставя под въпрос вида на съсобствеността върху вещта, в 
случай че не завърши принудителната продажба – в обикновена съсобственост ли 

                              
1 Тодорова, В. Цит. съч, 89-94. 
2 Пак там, с. 91, 93. 
3 Пак там, с. 95. 
4 Пак там, с. 91. 
5 Пак там, с. 98. 
6 Ненова, Л. Семейно право на РБ. С., Софи-Р, 1994, с. 212. 
7 Матеева, Ек. Семейно право на Р България. С., 2010, с. 151.  
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остава между съпрузите, или отново е налице бездялова общност. Първият вариант 
според мен е неприемлив, тъй като противоречи на целта и същността на правилото – 
СИО да е прекратена, без да е завършило принудителното изпълнение. А приема-
нето на втория би означавало, че с насочване на изпълнението не е налице същинс-
ко прекратяване на СИО. 

Изводи относно момента на прекратяване на СИО  
при индивидуалното принудително изпълнение 

На въпроса с кое действие принудителното изпълнение се насочва върху иму-
щество на длъжника, ВКС даде отговор с точка първа от ТР 2/2013 г. от 26.06.2015 г. 
на ОСГТК на ВКС, а именно "принудителното изпълнение се насочва върху отде-
лен имуществен обект на длъжника с налагането на запор или възбрана върху този 
обект".1  

Затова с налагането на запор или възбрана върху вещ СИО се създава обособена 
съсобственост само по отношение на кредиторите и за целите на изпълнителното 
производство, а в правната действителност общността е бездялова.  

В литературата се поставя въпросът дали моментът на прекратяване на СИО 
върху движими и недвижими вещи трябва да е различен, предвид това, че движи-
мите вещи се продават изцяло, без да е необходимо съгласието на съпруга недлъж-
ник, като съгласно чл. 504 (1) ГПК му се изплаща половината от получената сума. 
В този смисъл СИО съществува до момента на купуването на движимата вещ, като 
едновременно с това делът на съпруга недлъжник се трансформира в пари.2 Пуб-
личната продан на недвижимите вещи e за 1/2 идеалната част (делът на съпруга 
длъжник по силата на чл. 506 ГПК) и в случая е налице деривативен способ за при-
добиване на правото на собственост, тъй като съгласно чл. 496, ал. 2 ГПК купува-
чът придобива правата, които длъжникът е имал.  

Възможно е например с писменото съгласие на съпруга недлъжник недвижими-
ят имот да се продаде изцяло (арг. ал. 2 на чл. 500 ГПК). Не би следвало моментът 
на прекратяване на общността върху имота да е различен в зависимост от това дали 
на принудителна продажба се изнася цялата вещ или само делът на длъжника. Зато-
ва моментът на прекратяване на СИО се явява един и същ – с настъпване на вещноп-
рехвърлителния ефект на публичната продан, респективно с осуетяването ѝ чрез вна-
сянето на равностойността на дела на съпруга длъжник съгласно чл. 505 (1) ГПК. 

Също така е възможно публичната продан да не бъде завършена докрай и да не 
се стигне до прехвърляне на собствеността. Ако приемем, че тя се прекратява със 
самото насочване на принудителното изпълнение, при неуспешна продан3 напри-

                              
1 Преди да предприеме изпълнителни действия, съдебният изпълнител е длъжен служеб-

но да провери дали вещта, обект на изпълнение, е СИО. Вж. Градинарова, Т. Цит. съч., с. 277; 
Определение № 1290/12.12.2014 по гр.д. № 4164/2014, ГК, III  г.о. 

2 Ненова, Л. Семейно право. Нова редакция М. Марков, с. 337. 
3 Вж. по подробно за "неуспешна" и "нестанала" продан в Ставру, С. Публичната продан 

като специфичен способ за придобиване на вещни права. –Принудително изпълнение, 
2009/1, с. 55. 
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мер, съпрузите биха останали обикновени съсобственици. Това би важало и ако 
съпругът длъжник плати задължението си в срока за доброволно изпълнение или 
ако упражни правата си по чл. 454 ГПК относно спиране на изпълнението при разс-
рочено плащане. Също така в чл. 502, ал. 1 ГПК е уредена възможност за спиране 
на насоченото изпълнение по отношение на вещта СИО след извършване на описа 
на посоченото от съпруга недлъжник друго имущество на длъжника. Изпълнението 
върху вещта СИО продължава, ако остане неудовлетворено вземането изцяло или 
отчасти. Ако бъде насочено изпълнението върху друга вещ, общността върху пър-
вата остава ли прекратена, щом не е осъществена проданта. Подобни изводи биха 
противоречали на същността и целите на това специално изпълнително производс-
тво. Ако не е постигната крайната цел на изпълнението, то какъв е смисълът да се 
прекратява СИО.  

Затова СИО върху вещта, обект на принудително изпълнение, ще се прекрати 
едва при завършване на процедурата – с настъпване на вещнопрехвърлителния 
ефект на изпълнението. Съпружеската общност се прекратява дотолкова, доколкото 
всяко отчуждаване на общата вещ, прекратява и съвместното право на съпрузите 
върху нея.1 

Ако съпругът недлъжник внесе равностойността на дела на съпруга длъжник 
(според определената цена на имота, а не според началната цена на проданта), той 
осуетява проданта.2 Вещта се превръща в лично имущество съгласно чл. 22, ал. 1, 
изр.2 СК и едновременно с това СИО се прекратява от момента на влизане в сила 
на постановлението за възлагане за 1/2 ид.ч. собственост на съпруга длъжник. Съ-
щото е приложимо и ако участва в производството по публична продан като надда-
вач и се възползва от даденото му по закона предимство при възлагането на имота 
съгласно чл. 505 (2) ГПК. Когато за купувач бъде обявено трето лице, моментът на 
прекратяване на общността е същият. Заедно с прекратяването възниква обикнове-
на съсобственост между съпруга недлъжник и третото лице. Тя има принудителен 
характер, като със сигурност ще създаде значителни неудобства за съпруга нед-
лъжник, който се оказва съсобственик с едно непознато лице. В случай че произ-
водството се прекрати, без да се осъществи проданта, вещта си остава в съвместна 
общност между съпрузите.  

Възможно е в изпълнителното производство да е нарушен установеният в гл.44 
ГПК ред. В този случай извършената публична продан не произвежда вещноправни 
последици само по отношение на правата на съпруга недлъжник върху имота.3 
Правата на съпруга длъжник следва да се считат придобити от купувача, следова-
телно и в тази хипотеза е налице прекратяване на СИО от момента на вещнопрех-
върлителното действие. 

Ефектът от насочване на изпълнението може донякъде да се сравни с уважения 
иск по чл. 135 ЗЗД, тъй като за кредитора, който го е предявил, възниква ново по-
тестативно право да насочи принудително изпълнение върху обекта на сделката и 
                              

1 Венедиков, П. Цит съч., с. 86. 
2 Градинарова, Т. Цит. съч., с. 280. 
3 Решение № 47 от 04.03.2015  г. по гр. д. № 5995/2014  г. I ГО на ВКС по реда на чл. 290 ГПК; 

Решение № 670 от 25.10.2010 г. по гр.д.№1649/2009 г. на I ГО на ВКС по реда на чл. 290 ГПК. 
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да се удовлетвори от цената ѝ, получена при публична продан1 (така все едно е на 
длъжника и сделката не е станала по отношение на кредитора). Но в действител-
ност собственикът си остава третото лице съконтрахент на длъжника (тъй като не е 
възможно в правния мир да съществуват двама изключителни собственици на една 
и съща вещ), така и собствеността върху вещта, и след запора или възбраната, е 
особена и бездялова, до завършване на принудителното изпълнение по реда на  
гл. 44 ГПК – с настъпване на вещноправните последици. Тезата за относително 
обособяване на дяловете по отношение на кредиторите е теоретична конструкция, 
която намира опора в препращането към чл. 500 ГПК на основание чл. 504, ал. 2 
ГПК и е необходима, за да се обясни формирането на предмет на изпълнение. 

Моментът на прекратяване на СИО се явява обусловен от настъпване на вещ-
нопрехвърлителния ефект на публичната продан. Преди изменението на чл. 496,  
ал. 2 ГПК с ДВ, бр. 49/2012 в правната теория и в съдебната практика2 се приема, че 
този момент е от датата на възлагателното постановление, но само в случай, че не 
бъде отменено и влезе в сила. В противен случай правните последици от вещноп-
рехвърлителния ефект отпадат с обратна сила и следователно общността върху 
вещта би следвало да не се смята прекратена. 

Основателно в теорията се направи предложение de lege ferenda купувачът да 
става собственик от момента на влизане в сила на възлагателното постановление,3,4 
което законодателят първоначално не взе предвид при съставянето на действащия 
ГПК. След като посочената разпоредба беше изменена, вещноправните последици 
от принудителното изпълнение настъпват от датата на влизане в сила на постанов-
лението за възлагане, откогато и СИО върху обекта е прекратена. 

 Разпоредбата от СК, която урежда прекратяване на СИО по този ред чл. 27, ал. 
4 СК, е препоръчително de lege ferenda да бъде прецизирана, като може да получи 
следната редакция: "Принудително изпълнение по реда на глава четиридесет и чет-
върта от Гражданския процесуален кодекс или на чл. 259 от Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс за личен дълг на единия от съпрузите, прекратява общ-
ността върху тези вещи от влизане в сила на постановлението за възлагане".5 
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ЦЕНА НА ИСКА ПО ДЕЛА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ  
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Резюме 
Статията анализира начина на определяне на цената на иска по дела за прогласяване на 

нищожност на завещание, но в тази връзка е разгледано и определянето на цената по дела за 
унищожаване на завещание. Критично е разгледано Тълкувателно решение № 4 от 
14.03.2016 г. на ВКС по тълкувателно дело № 4/2014 г., ОСГК, както и предшестващата го 
противоречива съдебна практика. Изведени са правнодогматични и телеологически аргу-
менти в полза на тезата, че тези искове са неоценяеми. 

Ключови думи: нищожност на завещание, унищожаемост на завещание; цена на иска; 
неоценяем иск. 

THE PRICE OF THE CLAIM IN CASES FOR DECLARING  
THE NULLITY OF A WILL 

Chief Assist. Dr. Ventsislav L. Petrov  
Department of Civil Law, Faculty of Law, Sofia University  

vencislav.petrov@yahoo.com 

Summary 
The article analyzes the way of determining the price of the claim in cases for declaring the 

nullity of a will, but in this relationship is examined and the value of the claim in cases for 
revoking of a will. Decision № 4/14.03.2016 of Supreme Court of Cassation, Civil college, case № 
4/2014, and another court decisions are critically discussed. Dogmatical and theleological 
arguments are stated in favor of the thesis that these actions are unrated. 

Key words: nullity of a will, revoking of a will, price of claim; unrated actions. 
 
Един от въпросите, поставен за разглеждане в тълк. д. № 4/2014 г., ОСГК на 

ВКС, бе: Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с 
правна квалификация чл. 42 от Закона за наследството. Видно от мотивите на ре-
шението, инициирането на тълкувателно дело по въпроса се дължи на формирането 
в съдебната практика на две становища по въпроса. Според едното – искът с правна 
квалификация чл. 42 ЗН е оценяем, а според другото – същият е неоценяем. В т. 1.А 
на постановеното Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. ОСГК на ВКС прие 
за правилно първото становище, като постанови: "Исковете с правна квалификация 
чл. 42 от Закона за наследството са оценяеми, като съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 ГПК 
цената им се формира от стойността на завещаното имущество. Когато завещател-
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ното разпореждане има за предмет вещни права върху конкретен имот, цената на 
иска се определя от размерите по чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК. Когато завещанието е уни-
версално, при завеждане на делото цената на този иск се определя приблизително 
от съда съгласно чл. 70, ал. 3 ГПК. Държавната такса по този род искове се опреде-
ля съгласно чл. 71, ал. 2 ГПК – върху една четвърт от цената на иска". По въпроса 
обаче е формирано особено мнение на десет върховни съдии, които възпиемат теза-
та, че разглежданият иск е неоценяем. Особеното им мнение е добре аргументирано 
и следва да бъде подкрепено с известни уговорки. Към него могат да бъдат добаве-
ни и допълнителни аргументи от правнодогматичен, систематичен и телеологичес-
ки характер.  

Тезата, че искът за обявяване на нищожност на завещание, както и наведените в 
нейна полза аргументи в ТР 4/2016 ОСГК на ВКС, са доста спорни и влизат в конф-
ронтация с редица институти на наследственото право и общата част на гражданс-
кото право. Те противоречат на правната същност на завещанието като специфичен 
вид правна сделка. 

В тълкувателното решение е проведено разграничение между общо и частно за-
вещание. Те са безспорни за българската правна доктрина и съдебна практика1. С 
иск по чл. 42 ЗН може да се иска прогласяване на нищожност както на общо, така и 
на частно завещателно разпореждане – арг. от чл. 42 ЗН. Двата вида сделки обаче 
имат големи различия в своята правна същност. Тя обуславя и различното третира-
не в областта на оценяването на исковете за прогласяване на нищожността им (а и 
не само на тях). 

Както е изяснено в доктрината и в съдебната практика, заветът е частно завеща-
телно разпореждане, с което завещателят оставя за след смъртта си на определено 
лице конкретно свое имуществено право или права2. Очевидно е напълно оправда-
но искът за обявяване на нищожност на завет да бъде третиран като оценяем. ВКС 
приема в посоченото тълкувателно решение, че "Когато предмет на завещанието е 
определен недвижим имот на завещателя, цената на иска с правна квалификация 
чл. 42 ЗН е равна на данъчната оценка на този имот към момента на завеждане на 
делото, а ако такава няма – на пазарната цена на вещното право (чл. 69, ал. 1, т. 4 
във връзка с т. 2 ГПК). В случай че предмет на завещанието е определена движима 
вещ или облигационни права на завещателя, цената на иска с правна квалификация 
чл. 42 ЗН е равна на стойността на сделката, тоест на стойността на движимата вещ 
или облигационното право към момента на завеждане на делото (чл. 69, ал. 1, т. 4 
ГПК)". Това виждане следва да бъде споделено с някои уточнения. Предмет на за-

                              
1 Може би по-коректно е да се говори за общи (универсални) и частни (сингуларни) за-

вещателни разпореждания, а не завещания. С термина "завещание" следва да се означава 
само общото универсално разпореждане, за да се избягва смесването между двата вида 
правни сделки – арг. от чл. 16 ЗН. За опасността от смесване на термините, макар и от малко 
по-различен аспект, пише още проф. Фаденхехт – вж. Фаденхехт, Й. Лекции по българско 
наследствено право. С., 1919, с. 99. 

2 Цанкова, Ц. Завещанието в българското наследствено право. С., Фенея, 1995, с. 150; 
Тасев, Хр. Българско наследствено право. Нова редакция С. Тасев и  Г. Петканов. С., Сиела, 
2013, с. 74. 
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вет може да бъдат не само вещни и облигационни права. В правната теория се при-
ема, че със завет може да се опрости дълг, да се предостави владение, да се завещае 
членствено правоотношение в кооперация или търговско дружество1. В тези случаи 
оценката на благата, които се прехвърлят, често пъти е много трудна или невъзможна. 
В най-голяма степен това важи за оценката на фактическо състояние, каквото е владе-
нието2. По този начин стоят нещата и при завет на авторско или сродно право. 

Следователно в редица хипотези е възможно определянето на цената на иска за 
обявяване на нищожност на завет също да е съпроводено с редица трудности или 
дори да е невъзможно. ОСГК на ВКС категорично определя тези искове като оце-
няеми, същото виждане се споделя и в цитираното особено мнение. Въпреки това, 
струва ми се удачно при невъзможност да се определи цената на разглеждания иск, 
той да се третира като неоценяем. 

В още по-голяма степен тези разсъждения важат за исковете за обявяване на 
нищожност на универсални завещателни разпореждания. По своята правна същ-
ност завещанието коренно се различава от завета3. Със завещание едно лице се наз-
начава за наследник (арг. от чл. 16, ал. 1 ЗН) , т.е. той придобива право на наследя-
ване по отношение на наследодателя. В резултат от приемането на наследството 
наследникът по завещание придобива съвкупността от всички наследими имущест-
вени права и задължения4, принадлежали на наследодателя (или идеална част от 
тях). Тези различия се отбелязват и в мотивите на обсъжданото тълкувателно ре-
шение. Впоследствие обаче те се размиват в аргументацията, използвана от мно-
зинството от върховните съдии. Не могат да бъдат споделени разсъжденията, изло-
жени в мотивите на решението, че "Съгласно чл. 44 ЗЗД по отношение на тази ед-

                              
1 Цанкова, Ц. Завещанието в българското наследствено право. С., Фенея, 1995, с. 152; 

Марков, М. Семейно и наследствено право. Помагало. С., Сиби, 2011, с. 224. Проф. Венеди-
ков също допуска възможността със завет да се опрости дълг – вж. Венедиков, П. Система 
на българското наследствено право. С., Печатница "Книпеграф" на Сава Петров, 1939, с. 
186. В македонската правна литература също се признава съществуването на подобен завет –
Трпеновска – Спировик, Льильана. Наследно право. Скопие, Издателство "2-ри Август", 
2009, с. 192. 

2 Възможността за завет на владение е спорна в българската правна книжнина. За диску-
сията по въпроса вж. по-подробно Ставру, Ст., Завет на владение. –Собственост и право, кн. 
6, 2010, с. 37-46 и Петров, Вл. Възможен и допустим ли е от Закона за наследството заветът 
на владение. – Съвременно право, кн. 1/2011, с. 29-50. 

3 Тази съществена разлика е била провеждана още в римското право – вж. Андреев, М. 
Римско частно право. С., Софи-Р, 1992, с. 448; Базанов, Ив. Курс по римско право. Том II. 
Кн. V. Наследствено право., С., 1940, с. 210-211. На нея е наблягано и в старата българска 
литература – Тончев, Д. Коментар върху Закона за наследството. Т. I, С., "Печатница на Т. 
Т. Драгиев и с-ие", 1926, с. 373 и сл., както и в старата касационна практика – напр. Реше-
ние No 362/1937, ВКС, III ГО; Решение 831/1918, ВКС, III ГО и др. – цит. по Хинов, М. 
Наръчник по Закона за наследството. Решения и определения на ВКС. С., Печатница "Братя 
Миладинови", 1942, с. 45-46. В сравнителноправен аспект редица законодателства също 
провеждат тази разлика, така например чл. 1002 от Френския граждански кодекс. 

4 А според някои автори – и фактически отношения, напр. владение (вж. бел. No 4). Тази 
постановка се възприема и в цитираното особено мнение към ТР 4/2016 ОСГК на ВКС. 
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ностранна сделка (завещанието в широк смисъл – б.м. В.Л.П.) следва съответно да 
се приложат правилата, касаещи договорите. Следователно при определяне цената 
на иска за установяване нищожност на завещание следва да се прилагат правилата, 
предвидени за определяне на цената на исковете за нищожност на договори, чл. 69, 
ал. 1, т. 4 ГПК". Дори тези аргументи да могат да се приложат към завета (с всички 
посочени по-горе специфики и трудности), те не могат да намерят приложение към 
завещанието. Както бе посочено вече, в същността си на универсално разпореждане 
с оглед на смърт, то има за предмет съвкупност от имуществени права и задълже-
ния (вероятно и фактически състояния) с твърде разнообразен характер. Наследст-
вената маса, предмет на завещанието, включва вещни права, вземания, авторски и 
сродни права, права върху индустриална собственост (търговски марки, патенти 
върху изобретения, полезни модели и т.н.), преобразуващи права с имуществен 
характер, акции в акционерно дружество, правото на наследяване (арг. от чл. 57 
ЗН); облигационни и публични задължения и т.н1. Сложен е въпросът и за включ-
ването в наследствената маса на членствените права и задължения в юридическо 
лице2. Приема се, че в наследствената маса се включва и търговското предприятие 
на едноличния търговец – арг. от чл. 60, ал. 2 ТЗ3. Тази хетерогенност на наследст-
вената маса прави извършването на оценката ѝ изключително трудно. На практика 
невъзможно би било оценяването на авторски и сродни права; на фактически със-
тояния като владението (като самостоятелна фактическа власт или като елемент от 
състава на търговско предприятие) и т.н. Най-парадокслано може би е положението 
при наследяване на правото на наследяване. В този случай стриктното следване на 
тълкувателното решение следва да наложи извършване на оценка и на наследстве-
ната маса, която наследникът може да приеме чрез наследствена трансмисия, след 
като приеме процесното наследство. Тук обаче възникват и други проблеми. Нас-
ледникът може по реда на чл. 57 ЗН не само да приеме, но и да откаже това наслед-
ство. Следва ли тогава неговата оценка да бъде вземана предвид при определяне на 
цената на иска по чл. 42 ЗН? Не на последно място, наследствената трансмисия 
може да бъде в няколко степени. Лицето А, наследявайки лицето Б, да има право да 
упражни неупражненото право на наследяване на Б спрямо В; приемайки наследст-
вото на В да упражни включеното в него право на наследяване спрямо Г, и т.н. Не-
обходимо ли ще е в този случай да се изследва оценката на всяка една от тези нас-
ледствени маси (или на съответната идеална част от тях)?  

В този ред на мисли следва да се посочи, че нито на наследника по завещание, 
нито на което и да било друго лице законът не вменява задължение да знае точния 

                              
1 Венедиков, П. Система на българското наследствено право. С., Печатница "Книпеграф" 

на Сава Петров, 1939, с. 2; Тасев, Хр. Българско наследствено право. Нова редакция С. Та-
сев и  Г. Петканов. С., Сиела, 2013, с. 24 и сл.; Марков, М. Семейно и наследствено право. 
Помагало. С., Сиби, 2011, с. 191-192; Гордон, М. Наследование по закону и по завещанию. 
Москва, Юр. литература, 1967, с. 8-12; Трпеновска – Спировик, Льильана. Наследно право. 
Скопие, Издателство "2-ри Август", 2009, с. 41-45 

2 Таков, Кр. Наследяване на дялове в ООД. –  Пазар и право 2/1999 
3 По въпроса вж. Станева, А. Наследяване на едноличен търговец. – Норма, 2011,  

№ 1, с. 18-28. 
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състав на наследствената маса. Единствено при приемането на наследство по опис 
съгласно чл. 64 ЗН наследникът е длъжен да посочи на районния съдия всички из-
вестни нему наследствени имоти, за да се впишат в описа. Санкцията при неизпъл-
нението на това задължение е единствено изгубване на облагите от описа. Наслед-
никът обаче има задължение само да посочи известните му имущества, но той не е 
задължен да проучи състава на наследствената маса. Неслучайно договорът за про-
дажба на наследство се квалифицира в доктрината като алеаторна сделка1, тъй като 
и двете страни нямат сигурност за състава на продаваната наследствена маса и това 
предопределя наличието на риск за поне една от страните.  

Тъй като наследствената маса е съвкупност както от права, така и от задълже-
ния, напълно е възможно пасивите да превишават активите и оценката на наследст-
вото да е отрицателна. Напълно резонно в цитираното особено мнение се поставя 
въпросът "ако пасивът на едно наследство е по-голям от актива му, тогава на каква 
база ще се определи цената на иска при нулева, или отрицателна математическа 
величина (напр. – минус 1000 лв.) и какво ще е законовото основание за събиране 
на държавна такса при такава аритметическа стойност на материалния интерес"2.  

Всичко гореизложено показва, че застъпеното в ТР 4/2016 ОСГК на ВКС вижда-
не, че искът по чл. 42 ЗН е оценяем, не може да бъде споделено. Става въпрос най-
вече за хипотезите, в които искът е предявен за обявяване на нищожност на общо 
завещателно разпореждане. В решението не е съобразна същността на завещанието 
(в тесен смисъл) както като сделка mortis causa, така и като сделка с предмет съв-
купност от голям брой нееднородни права и задължения (а според някои автори – 
във фактически отношения). Следва да бъде възприето застъпеното в особеното 
мнение към ТР виждане, че искът за обявяване на нищожност на общо завещателно 
разпореждане е неоценяем. Досежно искът за обявяване на нищожност на завет, 
същият следва да бъде квалифициран като оценяем, а когато оценка не може да 
бъде извършена – като неоценяем. Същото виждане следва да бъде застъпено и по 
отношение на иска по чл. 43 ЗН за унищожаване на завещателно разпореждане. 
Аргументите за това са същите, тъй като предмет на иска са същите разпореждания 
с оглед на смърт. 
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Резюме 
С влизането в сила на Регламент (ЕС) 1215/2015 се постави нов етап в уредбата на сво-

бодното движение на решения, който етап отчита повишеното взаимно доверие в съдебните 
системи на държавите членки. С автономни разпоредби на европейския граждански процес 
се допусна изпълнение на решения, които, освен че не са влезли в сила в държавата по про-
изхода, подлежат на незабавно изпълнение (без влязла в сила декларация за изпълняемост, 
която е отменена) и в сезираната държава. Възникват при това въпросите дали отпада необ-
ходимостта от формална проверка на документите и др., от междинен акт, с който се поста-
новява принудително изпълнение, както и относно природата на този акт. Бяха в тази връз-
ка приети разпоредбите на чл. 622а ГПК, които предвидиха режим на започване на прину-
дителното изпълнение, който се различава от този приложим към националните решения. 
Удачността на тази разпоредби е под изключителна въпросителна в светлината на целите на 
свободното движение на решения и на разпоредбите на Регламента. Целта на доклада е да 
постави на обсъждане повдигнатите проблеми. 

Ключови думи: европейски граждански процес, изпълнение, съдебни решения, прину-
дително изпълнение, изпълнителен лист. 

CHARACTERISTICS OF THE REFORM IN THE ENFORCEMENT  
OF MEMBER STATE JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS 

(REGULATION 1215/12 AND ART. 622A CPC) 

Chief Assist. Dr. Petаr Bonchovski  
Institute for State and Law, Bulgarian Academy of Sciences 
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Summary 
Based on the increased mutual trust in the legal systems of the Member States, the adoption of 

Regulation (EU) 1215/2015 brought about a new stage in the development of the Free Movement 
of Judgments. In virtue of the new autonomous provisions of the European Civil Procedure, it was 
established the ground for an immediate enforcement and even of immediate coercive execution of 
judgments (with no declaration of enforceability, which is abolished), which are not final in the 
state of origin. The new model raises the questions about the necessity of a formal check of the 
documents etc., of some type of act of the state addressed, which act orders the coercive execution, 
and about the legal nature of this act. In this respect, the national legislator adopted the rules of Art. 
622a CPC, which envisage different regime for the enforcement of the Member State judgments com-
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pared to the regime for the national ones. The suitability of this different regime is rather questionable in 
the light both of the aims of the Free Movement of Judgments and of the particular provisions in the 
Regulation. The purpose of the paper is to raise a discussion about these problems.  

Key words: European civil procedure, enforcement, judgments, coercive execution, writ of 
execution. 

І. Уводни бележки 

Основният модел на производствата, свързани със свободното движение на ре-
шения претърпя значителни промени, след като Р-44/2001 бе изцяло заменен от  
Р-1215/20121 считано от 10.01.2015 г. Националният законодател реагира своевре-
менно и разписа съответните разпоредби (чл. 622а и 622б Граждански процесуален 
кодекс (ГПК)). Задачата пред настоящия доклад е да изследва удачността на тези 
разпоредби в общия план на новия модел на правото на ЕС и на процесуалните 
изисквания за съдебно разрешаване на граждански и търговски спорове с трансгра-
ничен материален елемент. Поради липсата на време и място няма да се разглеждат 
също много сериозните специфични проблеми, които новата уредба повдига при взаи-
модействието ѝ с други национални институти на гражданското съдопроизводство2. 

ІІ. Принципни положения в свободното движение на решения 

Липсата на трансфер на суверенитет между държавите – членки в ЕС, е доста-
тъчна пречка пред автоматичното и непосредствено (неопосредствано) зачитане на 
решенията им. Това е така независимо от обстоятелството, че може да се приеме, че 
в законодателството и дейността на съдилищата на държавите членки са като цяло 
налични съвместими стандарти, които да гарантират справедливи решения при 
спазване на съвременните изисквания на гражданското съдопроизводство. Аргу-
мент за този предварителен извод предоставя непосредствено разпоредбата на чл. 
81 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), респ. чл. 65 от 
Договора за създаване на Европейска общност (ДЕО), където изрично е избран спо-
собът на признаване и допускане изпълнението, а не на зачитане на решенията3. 

                              
1 Брюксел ІБ ще действа и за Кралство Дания. 
2 В детайли по тези въпроси вж. Градинарова, Т. "Производство по отказ за изпълнение 

на съдебно решение на държава членка на Европейския съюз по Регламента Брюксел Іbis и 
промените в Гражданския процесуален кодекс". Сб. Предизвикай: Изпълнителния процес, 
С., Сиела, 2016, с. 348-360. 

3 За сравнение: различните щати в САЩ имат задължение по федералната конституция 
да си признават взаимно решенията (относно действието на "the full faith and credit clause" 
вж. Richmann, W. and Reynolds W. Understanding Conflict of Laws. Matthew Bender & Co., 
INC, New York, 1993, 2nd ed. pp. 315-316). Тъй като обаче щатите са независими държави, се 
изисква съответното производство и всеки щат регулира предпоставки за екзекватура. По-
добна е в общия случай и ситуацията между държавите членки дори и при уредбата по пра-
вото на ЕС поради липсата на трансфер на суверенитет между тях (трансферът е към ЕС): 
срв. Barnett, P. Res judicata, Estoppel, and Foreign Judgments. Oxford University Press, Oxford, 
2001, p. 266. 
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Като сравнение може да се отбележи, че именно трансферът на суверенитет към ЕС 
позволява зачитането на решения на съдебните органи на ЕС от държавите членки. 

Затова на този етап ЕС се е насочил главно към приемането на подходящи мерки 
за уеднаквяване и сближаване на законодателствата на държавите членки с цел 
бързото и ефективно взаимно признаване и допускане на изпълнението на решени-
ята им (изрично преди чл. 65 ДЕО, потвърден и разширен сега от чл. 81 ДФЕС), 
както и към развитието на европейски граждански процес1, който да отразява осо-
беностите на споровете с трансграничен елемент. В тази насока са приети понасто-
ящем редица регламенти, с които се създава режимът на свободно движение на 
решения по граждански и търговски спорове със следните елементи: 

1. Предоставя се на решенията възможността да циркулират свободно като фак-
тически състави, които удостоверяват граждански права и техните параметри, вкл. 
и могат да се представят пред органи на публичната власт (напр. пред данъчен ор-
ган като основание за банков превод в чужбина и т.н.) но без да се ползват и с res 
iudicata извън рамките на постановилия ги суверенитет2. Можем да дефинираме 
този елемент като признаване/зачитане без res iudicata, което представлява първата 
компонента на свободното движение на решения, разбирано в най-широк смисъл3. 

2.1. Ефективността на подобно движение на решения се основава обаче на доб-
росъвестността на загубилата делото страна (тя не оспорва представянето на реше-
нието или плаща дълга доброволно и т.н.), което предполага продължаващи конф-
ликти и спорове. Поради липсата на взаимен трансфер на суверенитети, за да нас-
тъпят съдопроизводствените последици, чрез които тази страна ще бъде обвързана 

                              
1 В доклад "Heidelberg" (Study JLS/C4/2005/03) изрично се формулира "европейски граж-

дански процес" (European Civil Procedure):. §. 63. "2. New Instruments in European Procedural 
Law", p. 67, както и §. 10., §. 28., §. 62. В доклада се отбелязва, че вече съществува и второ 
ниво на европейския граждански процес, при който не просто се координират националните 
законодателства, а се създават автономни процедури по правото на ЕС, §. 63-64. Същото се 
наблюдава и в подхода на СЕС. Със С-456/11 се приема наличието на автономна последица 
non bis in idem по правото на ЕС. 

2 Т.нар. "пряко признаване", т.е. признаване без специална процедура (чл. 33, ал. 1 
Брюксел ІА) и вж. доклад "Jenard", C 59, OJ 1979, с. 43 относно чл. 26, ал. 1 и ал. 2 на Брюк-
селската конвенция относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в 
областта на гражданското и търговското право от 27.09.1968 г: няма пречка страна да се 
ползва от решение на държава членка, без за това да е необходимо производство по призна-
ване, и неговото удостоверително действие следва да се зачита. Но когато правният спор се 
повдига отново – например страна не изпълнява решението, другата заинтересована страна 
следва да поиска признаване по реда на Конвенцията, т.е. от орган с юрисдикция по граж-
дански спорове. 

3 Т.е. във всяка държава възниква удостоверителна способност с факта на постановява-
нето на съдебния акт. Удостоверителната сила е различна от доказателствената сила на 
решението като официален документ, който доказва постановяването на самото решение и 
неговото съдържание (чл. 179, ал. 1 ГПК) и именно затова и е необходимо ЕС да създаде 
възможност за възникване на удостоверителна способност относно гражданските права, 
иначе би следвало решението винаги първо да се признае по съдебен ред, за да може да се 
ползва, което е ненужно в безспорни ситуации. Срв. и чл. 123-124 КМЧП. 
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с постановеното с решението и ще се осъществят принудително правата е необхо-
дим същевременно акт на държавата членка адресат, който да му предостави наци-
оналната държавна санкция. 

2.2. Затова се създават единни самостоятелни производства по ПЕС за признава-
не и изпълнение. С тях се цели т.нар. "автоматично" признаване. То се изразява 
като цяло в правилото, че органът по признаването проверява само един ограничен 
кръг от формални предпоставки и постановява признаване по искане на заявителя 
без да уведомява и изисква становището на другата страна, на която се предоставя 
възможност за защита едва на един последващ етап. Ако тя не се възползва от тази 
възможност, спорът относно правото на признаване се счита окончателно фиксиран. 

2.3. Съответно, когато и в рамките на друг суверенитет на държава членка е не-
обходимо фиксиране с res iudicata на спора относно гражданските права се: (i) от-
меня приложението на националните производства по допускане на признаването и 
изпълнението на решенията на държавите членки (производствата по екзекватура) 
и (ii) се предоставят лимитативно предвидени единни критерии (предпоставки и 
основания за отказ) относно годността за признаване. 

2.4. Обхватът и действието на тези критерии се редуцират също така до мини-
мум, който е счетен за допустим от държавите членки в рамките на ЕС. Относно 
решението по спор с трансграничен елемент не е например необходимо да има 
формирана res iudicata, за да може да се признае в друга държава членка1. Можем да 
дефинираме тези производства като способи за признаване/зачитане с res iudicata, кое-
то представлява втората компонента на свободно движение на решения2. 

3. В особени хипотези решения, които са влезли в сила и са удостоверени като 
европейски изпълнителни основания, подлежат на непосредствено (неопосредства-
но) зачитане в рамките на действието на суверенитета на всяка една държава член-
ка. Към тях се прикрепят правни последици без необходимост от специализирана 
(нарочна) процедура, както и без наличието на други условия3. Издаденото удосто-

                              
1 Срв. С-43/77 и С-183/80. Това разрешение е трудно обяснимо. Вж. критика при Попова, 

В. Актуални проблеми на Европейския граждански процес и Част VІІ ГПК. София, Сиела, 
2011, с. 58-59. 

2 2 Разграничението между признаване със и без res iudicata следва пряко и от практиката 
на СЕС, съгласно която постановеното национално решение ще прегради признаването на 
друго решение, дори и то вече да е било ползвано в юрисдикцията на признаващата държа-
ва при условията на чл. 33, ал. 1 Брюксел ІА (искане за зачитане на удостоверителната си-
ла). Дори и вече да е ползвана удостоверителната сила на решението, възможността както за 
спор относно гражданските правоотношения, така и относно правото на признаване остава 
напълно отворена, докато тези спорове не се фиксират с res iudicata – вж. С-145/86. Този тип 
признаване е в един род със зачитането на удостовереното с чуждестранен официален до-
кумент или охранителен акт гражданскоправно положение – чл. 124, изр. 1 във вр. с чл. 31 
КМЧП; чл. 123-124 КМЧП. 

3 Така и доклад "Heidelberg" (Study JLS/C4/2005/03) §. 64. Изрично С-195/08, т. 84 сочи, 
че към подобни решения не се прилагат основания за отказ от признаване и подобни произ-
водства са недопустими. Вж. и С-211/10, т. 70; С-491/10, т. 48, С-92/12, т. 117: посоченото в 
член 42, параграф 1 от Регламента (Р-805/2004) издаване на удостоверение в държавата 
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верение потвърждава с обвързващо действие влизането им в сила и възникването 
на качеството европейско изпълнително основание. Основанието за това законода-
телно разрешение е, че в подобни хипотези (безспорни вземания и/или малка цена 
на иска) се създават минимални стандарти за защитата на страните, които са авто-
номни за ПЕС, или направо се уреждат самите производства1. Съответно съдили-
щата действат тук не толкова като национални, а като съдилища на ЕС. Това предс-
тавлява третата компонента в свободното движение на решения в ЕС. 

ІІІ. Новата уредба 

Промените се отнасят само до първата и втората компонента. Не се предвиждат 
автономни производства, а напротив – изисква се симбиоза и се позволява по-
широко приложение на националното право (съображение 30 и чл. 41, ал. 1, изр. 
първо Р1215/2012). 

Принципните изходни позиции на Р-1215/2012 гласят, че: 
а) взаимното доверие в правораздаването в ЕС обосновава принципа, че съдеб-

ните решения, постановени в държава членка, следва да бъдат признати във всички 
държави членки, без за това да е необходима специална процедура; освен това, цел-
та съдебните спорове с трансграничен елемент да приключват по-бързо и да са 
свързани с по-малко разходи е основание за премахване на декларацията за изпъл-
няемост (необходима по Р-44/2001) преди принудителното изпълнение на съдебни-
те решения в сезираната държава членка. Поради това съдебните решения, поста-
новени от съдилищата на държава членка, следва да бъдат разглеждани като поста-
новени в сезираната държава членка (съображение 26 към Р-1215/2012). 

б) прякото изпълнение в сезираната държава членка на съдебно решение, поста-
новено в друга държава членка, без декларация за изпълняемост, не следва да изла-
га на опасност зачитането на правото на защита. Ето защо лицето, срещу което се 
иска изпълнение, следва да може да подаде молба за отказ на признаване или из-
пълнение на съдебно решение, ако то счита, че е налице едно от основанията за 
отказ на признаване (съображение 29 към Р-1215/2012); 

в) страната, която оспорва изпълнението на съдебно решение, постановено в 
друга държава членка, следва да може, доколкото е възможно, и в съответствие с 
правната система на сезираната държава членка да се позове, при същата процеду-
ра, в допълнение към основанията за отказ, предвидени в настоящия регламент, и 
на основанията за отказ от изпълнение съгласно националното право и в рамките на 
определените в националното право срокове. Признаването на съдебно решение 
следва обаче да бъде отказвано само ако са налице едно или повече от основанията 
за отказ, предвидени в настоящия регламент (съображение 30 към Р-1215/2012). 

От горното може да се направи на първо място заключението, че основните мо-
менти при свободното движение на решения, които не са европейски изпълнителни 
основания, се запазват: решенията продължават да циркулират свободно между 

                                                                                                                                      
членка по постановяване на решението се признава и автоматично се ползва с изпълнителна 
сила в другите държави членки, без възможност за противопоставяне на неговото признаване. 

1 Вж. бел. 4 supra. 
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държавите членки като съдебни актове, удостоверяващи установените и фиксирани 
в тях граждански права (б. а). Напр. представяне на решение пред синдик за приз-
наване на вземането. 

Когато обаче гражданският спор продължава да се повдига (синдикът не приз-
нава вземането или другата страна го оспорва, при което синдикът съответно не 
може да го приеме; или просто другата страна не изпълнява отсъденото и е необхо-
димо принудително изпълнение), следва решението да се признае по съдебен ред. 
Така спорът ще се фиксира с res iudicata и в пределите на националния суверенитет 
и правата да получат своята адекватна съдопроизводствена защита. Това ще позво-
ли прикрепването на изпълнителна сила, когато е необходимо (б. б-в)1. 

Може въз основа на горното да се направят и изводите, че принципните положе-
ния и компонентите на свободното движение на решения не се променят по същ-
ността си. Ключов е само моментът, че се премахва нарочното производство по 
издаване на декларация за признаване/изпълнение, която трябва да влезе в сила за 
да може решението да се счита за признато и да се стартира принудително изпъл-
нение2. Така самата процедура по обявяване на изпълняемост се урежда вече като 
изпълнение без нарочно производство, докато по досегашния ред се изискваше 
нарочно производство за декларация за изпълняемост (б. а-б). Така не е необходи-
мо актът по допускането на изпълнение да е влязъл в сила, за да се пристъпи към 
принудително осъществяване на правата, което дава значително предимство на 
кредитора и би спряло неоснователни оспорвания само с цел изпълнението да се 
отложи във времето. 

С предвиждането на изпълнение без нарочно производство режимът на тези ре-
шения се доближава до европейските изпълнителни основания, но не е идентичен с 
тях (арг. съображения 27, 29 и 30 към Брюксел ІБ), защото от сезирания съд следва 
да се прави проверка на специфичните и ограничени предпоставки по Р-1215/2012 
за постановяване на изпълнение, като например дали решението е изобщо в обхвата 
на регламента, която проверка надали може да бъде пренебрегната. Следва също 
така да се провери дали страната има интерес от признаване/изпълнение, както и да 
се проверят документите от формална страна (какво всъщност се представя и отго-
варя ли на изискванията на регламента). 

Така производството запазва и ограничената си природата и на производство по 
предоставяне на държавната санкция. Затова, когато не се оспори постановяването 
на изпълнение исковете за оспорване на признаването/изпълнението ще следва да 
се считат за пресечени с непререшаемост – чл. 622а, ал. 6 ГПК и срв. съображение 
30 от Преамбюла. 

                              
1 Разграничението между признаване със и без res iudicata следва пряко и от практиката 

на СЕС, съгласно която постановеното национално решение ще прегради признаването на 
друго решение, дори и то вече да е било ползвано в юрисдикцията на признаващата държа-
ва при условията на чл. 33, ал. 1 Брюксел ІА (искане за зачитане на удостоверителната си-
ла). Т.е. дори и вече да е ползвана удостоверителната сила на решението, възможността, 
както за спор относно гражданските правоотношения, така и относно правото на признаване 
остава напълно отворена, докато тези спорове не се фиксират с res iudicata – вж. С-145/86. 

2 Подчертано и у Градинарова, Т. Пак там, с. 349. 
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ІV. Дизайн на производството пред първа инстанция 

Тези изводи се подкрепят и от анализ на конкретните разпоредби. Съгласно раз-
поредбата на чл. 39 от Р-1215/2012 съдебно решение, постановено в държава член-
ка, което подлежи на изпълнение в тази държава членка, е изпълняемо в другите 
държави членки, без да се изисква декларация за изпълняемост. Подобно решение 
автоматично позволява да се предприемат и обезпечителни мерки, предвидени в 
правото на сезираната държава членка (чл. 40 Р-1215/2012), т.е. да се постановяват 
мерки при условията на стартирано принудително изпълнение от съдебния изпъл-
нител при съответната негова преценка, а не като при обезпечаване на иск. 

Регламентът прави същевременно строго и изрично разграничение между про-
изводство за обявяване на изпълнение и самото принудително изпълнение, за които 
предвижда да се уреждат от съдопроизводственото право на сезираната държава 
членка (чл. 41, ал. 1, изр. първо Р-1215/2015), и между прикрепване на изпълнител-
ната сила, която също се регулира от националното право на сезираната държава 
членка: съдебно решение, постановено в държава членка, което е изпълняемо в 
сезираната държава членка, се изпълнява при същите условия, като решение, пос-
тановено в сезираната държава членка (чл. 41, ал. 1, изр. второ и съпостави с изр. 
първо Р1215/2012 и съображение 30 към Р-1215/2012). 

Това изрично се пояснява и от разпоредбата на чл. 41, ал. 2 Р-1215/2015, съглас-
но която, независимо от разпоредбите на алинея първа на същия текст, основанията 
за отказ или за спиране на изпълнението в съответствие с правото на сезираната 
държава членка се прилагат дотолкова, доколкото не противоречат на основанията, 
посочени в член 45 от регламента. Сезираната държава членка би могла тоест да 
откаже даване на националната санкция с res iudicata, само ако установи пречките 
за признаване по чл. 45 Р-1215/2012, а в другите хипотези съдът ще спре производ-
ството по обявяване на изпълняемост, или ще постанови липса на изпълнителна 
сила по националното си право, но ще постанови признаване, ако е възможно. 

Следователно, като се има предвид и съображение 30 от Преамбюла на регла-
мента1, съгласно което страната, която оспорва изпълнението на съдебно решение, 
постановено в друга държава членка, следва да може, доколкото е възможно, и в 
съответствие с правната система на сезираната държава членка, да се позове при 
същата процедура, в допълнение към основанията за отказ, предвидени в настоя-
щия регламент, и на основанията за отказ съгласно националното право и в рамките 
на определените в националното право срокове, можем да направим извод, че в 
производството по обявяване на изпълняемост по реда на Брюксел ІБ ще се прави 
от една страна проверка за това дали е представено решение, което принципно мо-
же да се ползва с изпълнителна сила, т.е. дали решението е изпълняемо в държавата 
по произход (арг. чл. 39 Р-1215/2012), както и проверка дали към решението конк-
ретно се прикрепва изпълнителна сила по националните правила на държавата ад-
ресат (арг. чл. 41, ал. 1, изр. първо и чл. 42, ал. 2 Р-1215/2012). 

Относно признаването няма обаче да се прави проверка въз основа на разпоред-
бите на чл. 45 Брюксел ІБ, а подобна на тази по реда на чл. 37 Р-1215/2012. Ще се 
                              

1 Градинарова, Т. Пак там, с. 354. 
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следи дали за признаване се представя решение в обхвата на регламента, въз основа 
на годен препис и удостоверение по чл. 53 от регламента (чл. 42, ал. 1, б. "а-б" и ал. 
2-3 Р-1215/2012), в което е отбелязано, че решението е изпълняемо в държавата по 
произход. Ще се следи и относно други реквизити на удостоверението, което тряб-
ва да съдържа извлечение от съдебното решение, а където е възможно и необходи-
мо (а не целесъобразно, както е във версията на български език) съответната ин-
формация относно съдопроизводствените разходи, които подлежат на възстановяване, 
и начислената лихва (чл. 42, ал. 1, б. "б" Брюксел ІБ). Ще се следи също така и за нали-
чие на интерес от обявяване на изпълняемост и др. процесуални предпоставки. 

V. Изводи относно модела на производството 

Искането за обявяване на изпълняемост по Р-1215/2012 разкрива съответно своя 
специфика, която се състои в това, че съдът задължително преценява в едно произ-
водство освен предпоставките за признаване, респ. отказ, предвидени в настоящия 
регламент, и основанията за отказ на принудително изпълнение съгласно нацио-
налното право. Изрично е посочено при това, че основанията за отказ на принуди-
телно изпълнение се преценяват само по националното право, което е пряка преп-
ратка, че изпълнителната сила се прикрепва въз основа именно на това право (арг. и 
чл. 404, т. 2-3 и чл. 406, ал. 1-2 ГПК1). 

Така регламентът предпоставя, че при постановяването на решение в една дър-
жава членка, което решение удостоверява едно неудовлетворено притезание и рес-
пективно подлежи на изпълнение в държавата по произхода, няма пречка към това 
решение да се прикрепва изпълнителна сила и в другите държави членки, като се 
прави само проверка на особените минимални изисквания на регламента (надлежен 
препис, обхвата на регламента, интерес от изпълнението и т.н.), която проверка да 
удостовери за целите на правната сигурност възможността за предоставянето на 
санкцията. 

Тази проверка не изисква отделно самостоятелно производство, доколкото е 
строго формална и въз основа само на предварително зададени документи, което не 
разкрива специфика или особена сложност, а се прави попътно в хода на проверка-
та дали решението подлежи на принудително изпълнение и по националното право. 
Затова, когато изпълнението не се оспори с искане за отказ, няма пречка към акта, 
който го постановява, да се прикрепи непререшаемост, която да фиксира споровете 
в сезираната държава, а при оспорване тази правна последица ще възникне след 
разрешаването на спора по признаването по съдебен ред (арг. и чл. 622а, ал. 6 ГПК 
и вж. съображение 30 към Р-1215/2012: "… в рамките на определените в национал-
ното право срокове")2. 

                              
1 Срв. Чернев, С. Заповедно производство. С., Сиби, 2012, с. 142, с. 143, бел. 180, с. 149. 

Към общите въпроси на изпълнителната сила и на изпълнителното производство: Чернев С. 
Изпълнителна сила на съдебните решения в гражданския процес на Република България. 
Дисертация (непубликувана, както и автореферата към нея). 

2 Срв. и у Срв. Градинарова, Т. Пак там, с. 357-358. 
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VI. Изводи относно допълнителната уредба по ГПК  

Считаме, че природата на дейността на органа по обявяване на изпълнението по 
реда на Р-1215/2012 е с правораздавателен характер и изискванията на национална-
та правна система следва да се извършват от съдебен орган, а не от съдебни изпъл-
нители, както предвиди чл. 622а, ал. 1 ГПК. Те не разполагат със съответната 
юрисдикционна власт, а и нямат съответната подготовка, продължаващо обучение 
и практика. Също така съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 1-3 Р-1215/2012, когато 
съдебното решение съдържа мярка или разпореждане, които не са познати в право-
то на сезираната държава членка (напр. съдът е оставил на изпълнителния орган да 
определи размера на дължимото ДДС, лихви, неустойки и т.н., което е недопустимо 
по националното право), тази мярка или разпореждане, включително всяко посоче-
но в тях право, следва да се адаптират, доколкото е възможно, към такива, които 
съгласно правото на тази държава членка имат равностоен ефект и преследват 
сходни цели. Тук също могат да възникнат изключително сложни по същността си 
гражданскоправни спорове с трансграничен елемент, свързани включително с до-
казване на чуждо материално и процесуално право и т.н. 

Не на последно място следва да се има предвид, че лицето, срещу което се търси 
изпълнение, няма да научи за производството преди връчването на удостоверение-
то по чл. 53 от Р-1215/2012 (чл. 43, ал. 1 Р-1215/2012), което връчване се осъщест-
вява преди първата изпълнителна мярка, т.е. изпълнението вече е обявено и няма 
друга пречка пред извършване на принудителни действия. Едва след това връчване 
лицето може да извършва подготвителни действия с цел оспорване на изпълнение-
то (чл. 43, ал. 1 Р-1215/2012), като тези подготвителни мерки могат само при опре-
делени изрични условия да спрат временно самото принудително изпълнение (чл. 
43, ал. 2 Р-1215/2012). Фактът на оспорване не спира принудителното изпълнение 
сам по себе си (чл. 44, ал. 1 Р-1215/2012). 

В този ред на мисли е напълно подходящо да се предпочете издаването на из-
пълнителен лист, което производство е специализирано за разрешаване на поставе-
ните проблеми. Подобен и последователно наложен в националното право е подхо-
дът при изпълнение без нарочно производство при решенията, удостоверени като 
европейски изпълнителни основания. Това би било и в пълен унисон с разпоредба-
та на чл. 41, ал. 1, изр. първо Р-1215/12, която изисква решенията на държавите 
членки да се изпълняват при същите условия като националните решения1. На 
автора не са известни към този момент спорове и може да се приеме за установено 
след реформата на гражданското съдопроизводство, че издаването на изпълнителен 
лист е първата стъпка в изпълнителното производство2. 

Използвана литература 
1. Бончовски, П. Свободно движение на решения (Република България и Европейския 
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ОТГОВОРНОСТТА НА НАСЛЕДНИКА, ПРИЕЛ ПО ОПИС,  
В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК И ПО ДОПК 

Д-р Васил Петров,  
съдия в Софийски районен съд  

vassilp@gmail.com 

Резюме 
Съгласно чл. 60, ал. 2 от Закона за наследството наследникът, приел наследството по 

опис, отговаря само до размера на полученото наследство. В доклада се разглеждат двете 
различни становища относно значението на тази разпоредба – първото, според което отго-
ворността е ограничена само от размера на наследството, разбиран като парична оценка, 
стойност на актива на същото (pro viribus hereditatis), и второто, според което отговорността 
е само с наследствената маса (cum viribus hereditatis). Излагат се аргументи в подкрепа на 
второто становище. Авторът застъпва тезата за особен вид частична несеквестируемост на 
личното имущество на наследника, приел по опис. Прави се съпоставка с отговорността на 
наследника физическо лице в производството по ДОПК. 

Ключови думи: наследство, приемане на наследството по опис, ограничена отговор-
ност, pro viribus hereditatis, cum viribus hereditatis, несеквестируемост, данъчен дълг. 

LIABILITY OF THE SUCCESSOR ACCEPTED UNDER BENEFIT  
OF INVENTORY IN FORCED EXECUTION UNDER CIVIL PROCEDURE 

CODE AND TAX AND DUES PROCEDURE CODE 

Dr. Vassil Petrov 
Judge at the Sofia District Court 

 vassilp@gmail.com 

Summary 
According to art. 60, ал. 2 of Bulgarian Inheritance Law a successor which has accepted the 

inheritance under the benefit of inventory is liable only to the amount of the inheritance thus 
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1. Отговорността на наследника, приел по опис наследството изобщо 

Предмет на настоящия доклад ще бъде отговорността на наследника, приел по 
опис наследство, в изпълнителния процес по ГПК и по ДОПК. 

Приемането на едно наследство по опис води до наследствено правоприемство, 
но ограничава отговорността на наследника съгласно чл. 60, ал. 2 ЗН "до размера на 
полученото наследството". Текстът на закона (чл. 60, ал. 2 ЗН) не внася яснота по 
въпроса как точно се ограничава отговорността на наследника, приел наследството 
по този начин. На този въпрос съществуват два различни отговора. 

Според едното становище, което се споделя от част от авторите в модерната 
доктрина и в част от съдебната практика, при приемане на наследството по опис 
настъпва сливане на наследството и на личното имущество на приелия наслед-
ството наследник. Наследникът отговаря за наследствените задължения и с личното 
си имущество и трябва да търпи принудително изпълнение и върху това имуще-
ство. Отговорността му е ограничена само от размера на наследството, разбиран 
като парична оценка, стойност на актива на същото (отговорност pro viribus 
hereditatis). Приема се, че за събиране на наследствените задължения кредиторите 
могат да прибегнат до изпълнение върху който и да е имот ‒ наследствен или личен ‒ 
на длъжника, до стойността на актива на наследството1. 

Според другото разбиране при приемане на наследството по опис не настъпва 
сливане на наследството и на личното имущество на приелия наследството 

                              
1 В този смисъл Тасев, Хр. Наследствено право на НР България. С., Наука и изкуство, 

1953, с. 124, от същия автор. Българско наследствено право. 4 осн. прераб. изд. С., Наука и 
изкуство, 1987, с. 119-120, същото и в най-новата редакция на този учебник Българско нас-
ледствено право. 10 прераб. изд. Новаред.  Г. Петканов и С. Тасев. С., Сиела, 2013, с. 131-
132; Цонов, Ал. Коментар по Закона за наследството. С., изд. ВС на РБ, 1993, с. 152-153; 
Господинов,  Г. Наследството и делбата му. С., изд. СЮБ, 1995, с. 70; Розанис, С. Задълже-
нията на наследството и приемането по опис.– Собственост и право, 2003, № 10, с. 47-52; 
Димитрова,  Г. За правното положение на наследника, приел наследството по опис. – Съв-
ременно право, 2004, № 1, с. 27-28; Петров, Вес. Приемане на наследство. С., Сиела, 2014, с. 
175; Марков, М. Семейно и наследствено право. Помагало. 6 прераб. и доп. изд. С., Сиби, 
2014, с. 260; Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника 
в изпълнителния процес. ‒ Собственост и право, 2016, № 7, epi-online, Пандилов, Св. Субек-
ти в изпълнителния процес, които могат да искат замяна или прекратяване на способи по 
реда на чл. 443 ГПК. – Търговско и облигационно право, 2016, № 9, epi-online. 

Вж. Решение от 22.02.2013  г. по гр.д. № 41399/2012  г., на Софийския районен съд, 33 с-
в, Решение от 17.07.2013  г. по гр.д. № 57859/2012  г. на Софийския районен съд, 40 с-в, 
решение № 30 от 25.04.2014  г. по гр.д. № 206/2013  г. на Сливенския окръжен съд, Решение  
№ 60 от 08.04.2013  г. погр.д.№ 861/2012  г. на Новозагорския районен съд, Решение № 139 
от 01.02.2013  г. по гр.д. № 5517/2011  г. на Старозагорския районен съд, Решение № 208 от 
30.07.2014  г. пот.д. № 10076/2013  г. на Габровския окръжен съд, Решение № 426 от 
23.05.2014  г. по гр.д. № 396/2013  г. на Сливенския районен съд, Решение № 3626 от 
07.11.2013  г. по гр.д. № 407/2013  г. на Великотърновския окръжен съд, Решение № 30 от 
25.04.2014  г. по гр.д. № 206/2013  г. на Сливенския окръжен съд, Решение № 8044 от 
04.11.2016  г. по в.гр.д. № 5146/2016  г., СГС, IV-В въззивен състав, както и в практиката на 
ВС на НРБ ‒ р.607-1961-IV  г.о., р.1511- 1975-I  г.о., р. 3464-1979-I  г.о. 
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наследник. Налице са две отделни имуществени съвкупности – наследствена маса и 
лично имущество, които наследникът управлява отделно1. Наследникът отговаря за 
наследствените задължения само с наследствената маса, но не и с личното иму-
щество, като съдебният изпълнител може да насочва изпълнение само към обекти в 
наследствената маса (отговорност cum viribus hereditatis)2. 

Разликата между двете становища има особено ярко практическо значение за 
исковия процес. Очевидно, при първата теза, ако е предявен осъдителен иск срещу 
наследника, приел по опис, за наследствено задължение, ако стойността на актива 
на наследствената маса се окаже по-малка от наследственото задължение, то се 
погасява за разликата, и съдът ще трябва да отхвърли иска за тази разлика. Но ако 
се възприеме второто становище, то размерът на паричната оценка на актива на 
наследството няма никакво значение за основателността на предявения осъдителен 
иск за наследственото задължение – съдът ще уважи иска в пълен размер, а едва в 
исковия процес съдебният изпълнител ще може да изпълнява само върху 
недостатъчните за покриване на дълга наследствени имущества. Така при второто 
становище проблемите на ограничената отговорност на наследника по опис се 
прехвърлят изцяло върху съдебния изпълнител. 

Другаде3 подробно съм обосновал защо споделям тезата, че отговорността на 
наследника по опис по чл. 60, ал. 2 ЗН е отговорност на cum viribus hereditatis. Тук 
няма да излагам допълнителни аргументи в подкрепа на тази теза, но специално за 
изпълнителния процес по ГПК трябва да се отбележи, че по арг. за прот. от чл. 429, 

                              
1 Калайджиев, Анг. Облигационно право. Обща част. 7 прераб. и доп. изд. С., Сиби, 

2016, с. 591. 
2 Телбизов, К. ‒ В: Основи на държавата и правото на Народна Република България. Ч. 

II. С., Наука и изкуство, 1953, с. 466-467; Кожухаров, Ал. Облигационно право. Общо уче-
ние за облигационното отношение. 3 доп. и прераб. изд. С., Наука и изкуство, 1958, с. 439 и 
с. 500; Хинов, М. Приемане и отказ при наследяване. С., Наука и изкуство, 1977, с. 42-44; 
Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. 3 доп. и прераб. изд. С., Наука и из-
куство, 1979, с. 592; Мутафчиев,  Г. Изпълнително производство на НР България. С., УИ 
"Кл. Охридски", 1989. с. 63, Конов, Тр. Възражение за неизпълнен договор и право на за-
държане [1995]. ‒ В: Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010, с. 415, бел. под линия № 246; 
Аспарухова, К. Наследяването по закон. С., Сиела, 2012, с. 142-143, Градинарова, Т. Граж-
данско-изпълнително производство. Курс лекции. Първа част. Русе, изд. център при РУ 
"Ангел Кънчев", с. 131. 

Вж. Решение № 894 от 04.08.2014  г. по гр.д. № 1817/2013  г., на Старозагорския районен 
съд, Решение № 349 от 09.08.2013  г. по гр.д. № 238/2013  г. на Търговищкия районен съд, 
Решение № 395 от 18.12.2015  г. по гр.д. № 708/2014  г. на Добричкия окръжен съд, също в 
практиката на ВС на НРБ ‒ р.2176-1963-I  г.о., както и в постановеното по реда на чл. 288 
ГПК определение № 298 от 30.03.2009  г. по гр.д. № 200/2009  г., ІV  г.о. В същия смисъл е и 
особеното мнение на съдията Владимир Вълков по гр. д. № 6239/2010  г. на Софийския 
градски съд, IV-Д с-в. 

3 Петров, В. За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследст-
вените дългове. – Професионален правен сайт "Предизвикай правото!", http:// 
challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/za-otgovornostta-na-prielia-naslednik-po-
opis/, ISSN 1314-7854, 08.02.2015  г. 
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ал. 2, изр. 1 ГПК за задълженията по изпълнителния лист на наследодателя при 
приемане по опис не може да бъде провеждано принудително изпълнение върху 
личното имущество на наследника, а само върху активите на наследствената маса. 
Този извод следва почти буквално от текста на нормата и според мен е трудно пре-
одолим1. 

2. Отговорността на наследника, приел по опис наследството,  
в изпълнителния процес 

Както вече казах, при системата за отговорност cum viribus hereditatis съдебният 
изпълнител може да насочва изпълнение само към обекти в наследствената маса, но 
не и към личното имущество на наследника. Какво е положението на това лично 
имущество при наличие на индивидуално принудително изпълнение по ГПК срещу 
наследника за наследствено задължение? 

Поддържам тезата за особен вид несеквестируемост на личното имущество на 
наследника, приел по опис, приложима при принудително изпълнение за наследст-
вено задължение. Касае се за една процесуална забрана за принудително изпълне-
ние, установена с изрична законова норма2. Несеквестируемостта е относителна3, 
тъй като личното имущество е недосегаемо за принудително изпълнение само на 
наследствени задължения, но не и за лични дългове на наследника.  

Именно поради несеквестируемия характер на личното имущество на наследни-
ка по опис за наследствени задължения е приложима нормата на чл. 435, ал. 2, пр. 2 
ГПК, ако съдебният изпълнител насочи изпълнението върху обект от личното 
имущество на наследника по опис. В този случай процесуалният закон дава право 
на жалба на длъжника срещу действията и актовете на съдебния изпълнител. Пра-
вото си на жалба при нарушаване на несеквестируемостта длъжникът може да уп-
ражни до изтичането на едноседмичен срок от връчването на съобщението за нало-
жения запор върху изцяло несеквестируемо или друго вземане, върху което не се 
допуска принудително изпълнение, а когато запорът не е съобщен на длъжника или 
е наложен върху частично несеквестируемо вземане – от узнаването, че третото 
задължено лице е платило на съдебния изпълнител или отказва да плати на длъж-
ника поради наложения запор. Длъжникът наследник, приел по опис, може да уп-
ражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на лична вещ, 
върху която е насочено изпълнението, до изтичането на едноседмичния срок от 
връчването на съобщението за насрочване на проданта. Пропускането на срока осу-
етява само отмяната на наложения запор или публичната продан като изпълнителни 
действия. Длъжникът може да обжалва на основание несеквестируемостта и разп-

                              
1 Обратното становище на Маринов, Д. Пасивната процесуална легитимация на наслед-

ниците на длъжника в изпълнителния процес. – Собственост и право, 2016, № 7, epi-online, 
не обяснява по какъв начин може да бъде игнорирана нормата на чл. 429, ал. 2, изр. 1 ГПК. 

2 Дефиниция на несеквестируемостта у Сталев, Ж. и др. Българско гражданско процесу-
ално право. 8 доп. и прераб. изд. С., Сиела, 2006, с. 758. 

3 Дефиниция на относителната несеквестируемост у Сталев, Ж. и др. Българско граж-
данско процесуално право. 8 доп. и прераб. изд. С., Сиела, 2006, с. 766. 
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ределението в тридневен срок от предявяването му. Разбира се, пропускането на 
този срок не осуетява правото на длъжника да иска от съдебния изпълнител (след 
предоставяне на необходимата информация) вдигане на запора и връщане на съб-
раните суми, които са несеквестируеми, докато те не са получени от кредитора, 
както и да обжалва разпределението на основание несеквестируемостта – т. 1 от 
Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г., ОСГТК ВКС. Докол-
кото обаче несеквестируемостта е забрана за принудително изпълнение, то тя прави 
изпълнителните действия, извършени в нарушение на забраната, порочни и отме-
ними, но след приключване на принудителното изпълнение действието ѝ отпада. 

Длъжникът например може да води иск по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД само ако твър-
ди, че в рамките на изпълнителния процес е събрана сума за погасяване на несъ-
ществуващо задължение или в повече от дължимото. Както вече се посочи, при 
становището за отговорност cum viribus hereditatis на наследника, приел по опис, 
стойността на актива на наследствената маса, описана в описа, няма значение за 
отговорността на наследника – наследният отговаря за наследственото задължение 
в пълния му размер, а само процесуално съществува забрана за изпълнение върху 
личното имущество на наследника за събирането на наследственото задължение – 
изпълнението трябва да бъде насочено върху активите от наследството. За целта 
обаче по арг. чл. 429, ал. 2, изр. 1 ГПК наследникът следва да уведоми съдебния 
изпълнител за приемането по опис и то докато трае изпълнителният процес. След 
приключване на изпълнението възможността на длъжника да се позове на 
несеквестируемостта отпада, тъй като тя има значение за изпълнителния процес, но 
не и за материалното правоотношение. 

3. Отговорността на наследника – физическо лице  
в производството по ДОПК 

Съгласно чл. 168, т. 5 ДОПК публичното вземане се погасява: .... при смърт на 
физическото лице – след изчерпване на имуществото му, освен ако наследниците 
или други лица отговарят за публичното задължение. Това правило би могло да 
означава: 

а. че отговорността на наследника по ДОПК е винаги ограничена само до нас-
ледството и няма нужда от приемане по опис; 

б. че отговорността на наследника по ДОПК е както по ЗН и е в зависимост от 
това дали наследството е прието по опис, или не; 

в. че е установена поредност (exceptio ordinis) – публичният изпълнител първо 
изпълнява принудително върху наследството и после върху личното имущество, 
освен ако не е прието по опис. 

В данъчноправната литература е общоприето становището, че правилата относ-
но правоприемството в гражданското право намират приложение и в данъчноправ-
ната материя1. Конкретно при смърт на физическо лице данъчен длъжник се прие-
ма, че лицето замества своя наследодател във вече възникнало данъчно задължение, 
без да има друга връзка с данъчния фактически състав освен факта на наследяване-

                              
1 Минкова,  Г. Данъчни задължения. С., Сиела, 2012, с. 179. 
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то, т.е. приема се принципното правило, че универсалното правоприемство при 
наследяването обхваща всички данъчни задължения на наследодателя физическо 
лице1. Относно чл. 168, т. 5 ДОПК се изтъква2, че след смъртта на задълженото 
лице действията по събиране на публичното вземане следва да се насочат към нас-
ледниците на физическото лице длъжник, ако има такива, съобразно дела им в нас-
ледството3. 

Аз мисля, че тук ДОПК установява особено правило, което частично дерогира 
правилата на ЗН. Действително отговорността на наследниците не е солидарна, а 
съобразно дела на наследника. Същевременно законът установява правилото, че и 
след смъртта на наследодателя – публичен длъжник, изпълнението продължава 
върху секвестируемите обекти в наследствената маса и едва след това изпълнение-
то продължава върху личното имущество на наследниците. На последните, ако са 
приели наследството по опис, следва да се признае правото на ограничена отговор-
ност по чл. 60, ал. 2 ЗН. В противен случай – при липса на приемане по опис – за-
конът установява поредност на изпълнението – първо върху наследствената маса и 
едва след изчерпването ѝ – изпълнение върху личното имущество на наследниците. 
При нарушаване на процесуалната забрана за насочване на изпълнението върху 
личното имущество на наследника последният има правото на жалба срещу дейст-
вията на публичния изпълнител по чл. 266, ал. 1 ДОПК пред директора на компе-
тентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, а решението на пос-
ледния – пред административния съд по местонахождението на компетентната те-
риториална дирекция, чието решение е окончателно – чл. 268, ал. 2 ДОПК. 

4. Заключение 

Изпълнителният процес по ГПК и по ДОПК различно разглеждат положението 
на наследника, приел по опис наследството на длъжника. Според ГПК наследникът, 
приел наследството по опис, отговаря ограничено – само с наследствената маса. 
Личното му имущество е несеквестируемо за наследствени задължения. Насочване-
то от страна на съдебния изпълнител на изпълнението върху лично имущество на 
наследника, приел по опис, дава правото на последния на жалба по чл. 435, ал. 2, 
пр. 2 ГПК. При изпълнение по ДОПК законът установява поредност – изпълнение-
то първо трябва да се насочи върху наследствената маса, а едва след изчерпването ѝ – 
върху личното имущество на наследника, ако той не е приел по опис. При приемане 
по опис, отговорността на наследника за публичния дълг е също cum viribus 
hereditatis и води до своеобразна относителна несеквестируемост. Нарушаването на 
ограничената отговорност поражда правото на жалба на наследника по чл. 266, ал. 
1 ДОПК. 
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ДВАТА ПРАВНО-ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДА ПРИ СТЕПЕНУВАНЕТО 
НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО 
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Резюме  
В предложеното съчинение, доколкото формата позволява пълно и всестранно изследва-

не, е направен опит да се потърси връзката на двата познати на практикуващите юристи 
подходи при степенуването на източниците на търговското право с определени правно-
философски доктрини. В хода на изследването е представена кратка история на търговското 
право, в която се открива и фиксира първата възникнала в неговото историческо развитие 
нужда от степенуване на източниците. При анализа на двата познати на позитивното зако-
нодателство подхода за степенуване на източниците на търговското право се достигна до 
изводите, че те са отражение съответно на доктрината на историческата правна школа и на 
доктрината на традиционния правен позитивизъм. 

Ключови думи: източници на търговското право, празноти в правото, историческа 
правна школа, правен позитивизъм. 

TWO LEGAL-PHILOSOPHICAL APPROACH TO GRADING  
THE SOURCES OF COMMERCIAL LAW 

Plamen Kalev  
Attorney at the Burgas Bar Association  

plm_kaleff@abv.bg 

Summary 
 The article searches the origin of two legal approaches to grading the sources of commercial 

law. It argues that the two are a reflection of the historical school of law and legal positivism. In 
the course of the study present a brief history of commercial law. It sought the reason for gaps in 
commercial law. 

Key words: sources of commercial law, legal vacuum, historical law school, legal positivism. 
 
Няма и не следва да се търси научна новина в твърдението за наличие в пози-

тивните законодателства на два законодателни подхода при степенуването на из-
точниците на търговското право. Новото се състои в квалифицирането на подходи-
те като правно-философски, поради причина, че законодателното закрепване на 
фундаментални за правните отрасли правни институти и положения се осъществява 
в съответствие с правно-философските тежнения на епохата. И това е така, защото 
правната философия винаги през вековете играе ролята на теоретична основа и дава 
мирогледни насоки на законодателя при формулирането на фундаменталните прав-
ни институти и положения в отделните отрасли на правото. 
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Несъмнено степенуването на източниците на търговското право разкрива значе-
ние на фундаментално за отрасъла положение, поради което йерархическите зави-
симости между нормите на търговското право и правилата, определящи последова-
телността при тяхното приложение при всички случаи на колизия, са формулирани 
в съответствие с достиженията на правната философия. 

До колизия на нормите на търговското право, респективно до нуждата от степе-
нуване на източниците на търговско-правни норми, се стига доста късно в хода на 
историческото развитие на отрасъла. Както повечето отрасли на частното право 
търговското право също има отколешна история. 

Човешката природа, още от времето, когато е завършено формирането на генома 
на съвременните хора, разкрива двуаспектна същностна характеристика – веднъж 
на живо същество, стоящо редом до останалите живи същества в природата, и вто-
ри път в отличие от последните като съзнателно животно. В основата на тези две 
характеристики на човека следва да се търси оправдание на неговите деятелности, 
които винаги през вековете са тясно свързани с неговата жива природа, но която за 
разлика от останалите живи организми, съзнателно, неинстинктивно го ръководи, 
за да оживее и създаде поколение. Извършени под контрола на съзнанието, човеш-
ките деятелности са доминирани от две групи волево поведение, исторически проя-
вили се в следната последователност: извличане на суровини и тяхното изменение 
съгласно нуждите на живота през отделните исторически епохи; и търговия с нат-
рупаните излишъци от суровини и готова продукция. И двете групи човешки дея-
телности от векове са нормативно регулирани от нормите на търговското право. 

Историята пази паметта за такива народи от древността, в чието ежедневие по-
сочените деятелности са широко застъпени. Ние имаме познания за производстве-
ните и търговските подвизи на финикийци, картагенци и гърци. Но същевременно 
историята невинаги е пълна. Онова, което остава неизвестно, е съдържанието на 
приложимите юридически режими спрямо производството и търговията на тези 
народи, което не изключва тогавашното им съществуване. 

Исторически погледнато, първата правна система, с която сме широко запозна-
ти, е тази на римското частно право. В нея търговското право няма самостоятелно 
съществуване. Последното не е разпознавано от римската юриспруденция като не-
що различно от нормите на гражданското право. Римляните са силни във военните 
подвизи и горди със своите завоевания. Тяхното военно, респективно вследствие 
покоряването на редица народи, и политическо надмощие ги прави слепи за ползи-
те от търговията. Още повече, по тези причини в римското съзнание търговците са 
хора презрени, като търговията е считана за недостойно занятие на покорените на-
роди, поради което за римляните класата на търговското съсловие, извън пределите 
на покорените народни маси, е непозната. Отсъствието на търговско съсловие в 
социалните структури на римското общество изключва възможността за партику-
ларизация на търговското право в системата на частното римско право. Следова-
телно през римско време за самостоятелни източници на търговското право, раз-
лични от източниците на гражданското право, и дума не може да става, още повече 
да се говори за тяхното степенуване. 
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С появата на търговското съсловие се появява търговското право. То се явява 
различна от гражданското право структурна единица на частното право и се намира 
с последното в отношение Lex specialis derogat legi generali. Първоначално появата 
на търговското право се случва в средиземноморските градове, като несигурността 
в сухопътните маршрути през средните векове засилва търсенето на морските пре-
возни средства и води до създаване на редица приморски търговски центрове. Нор-
мите на търговското право от това време са неписани. Те са изражение на нормот-
ворческата воля на търговското съсловие. Тяхното вписване впоследствие в стату-
тите на създадените по това време съсловни търговски корпорации не ги превръща 
в писано право. Вписването на нормите на търговското право не е изключение за 
правото на средните векове и представлява единствено техническо средство, спо-
магащо процеса на доказване и прилагане на неписаните правила за поведение. 
Първите вписани търговскоправни норми намираме в така наречените морско-
правни книги, в които са вписани търговските обичаи и съдебната практика по тях-
ното прилагане в някои морски центрове в Европа. Едни сред първите запазени до 
наши дни книги са Tabula de Amalfi от единадесето столетие, Consulat de la mer и 
Guidon de la mer и двете датирани от четиринадесетото столетие.1 

Вписаните в отделните статути търговско-правни институти са задължителни 
единствено за членовете на търговските кооперации, т.е. тяхното персонално поле 
се простира единствено до отношенията между търговци. Вследствие децентрали-
зацията, присъща за средновековните правни системи, приложението на търговско-
правните норми е също така териториално ограничено в рамките на отделните гра-
дове, където се намира съответната търговска корпорация. 

Следователно през средните векове партикуларизацията на търговското право, 
независимо, че става дума само за персонално и териториално равнище, вече е 
осъществена посредством появата на неписаното право на търговското съсловие, 
което в духа на средновековната епоха се явява основен източник на търговско-
правни норми. Доколкото средновековните правни системи са децентрализирани и 
основен източник на правото са правните обичаи, респективно на търговското пра-
во търговските обичаи, за колизия и нужда от степенуване на източниците на пра-
вото, респективно за степенуване на източниците на търговското право, още е рано 
да се говори. 

Практическата нужда от степенуване на източниците на търговското право се 
поражда с първата предизвикана в историята на правото колизия на правни норми 
непосредствено появата на първите граждански, респективно търговски кодекси в 
Европа през епохата на кодификациите. 

Историята на цивилизацията е изпълнена с множество примери за вековното 
противопоставяне на двете движещи социалното развитие сили – светското начало 
и религиозното начало. Известни са както исторически периоди, през които светс-
ката власт взема надмощие над религиозната при определяне конюнктурата на со-
циалния живот, така и исторически периоди, през които религиозното начало гос-
подства над светската власт, когато взема решение за налагане на конкретно състо-

                              
1 Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. С., 1990, с. 6-11. 
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яние на нещата в социума. В историята на отношенията "светско – религиозно" се 
среща още диалогичността между опонентите, взаимното примирение, взаимните 
компромиси и отстъпки при наличие на едновременна заплаха както за светската 
власт, така и за духовенството. 

 Още преди Великата френска революция в Европа започва да се развива проце-
сът на икономическа секуларизация, който намира израз в изземване от страна на 
държавните власти на манастирски имоти. Държавата не цели чрез осъществената 
икономическа секуларизация да извлича икономически дивиденти. Идеята е косве-
но, като контролира манастирските имоти да държи в икономически зависимости 
духовенството като ползватели на отчуждените имоти и така значително да парира 
техните опити за активно участие при вземането на управленски решения. 

Все по същото време, непосредствено преди Великата Френска революция, дър-
жавната администрация започва да се интересува от регистрацията на населението, 
поради което изземва от църковните власти функциите по водене на регистрите на 
населението. 

 Великата френска революция води до пълно игнориране на религиозното нача-
ло при вземане на управленски решения. Декларацията за правата на човека и 
гражданина от 1789 г. е първи законов акт на разграничение на гражданските права 
от религиозните права, като с нея се премахва религиозната принадлежност, често 
използвана за ограничаване на политическите и гражданските права на отделния 
човек. Всички граждани са равни пред закона, независимо от своето вероизповеда-
ние. 

Окончателното оттегляне на църковните власти от държавните дела разчиства 
пътя за създаване в Европа на множество национални държави. Държавните инсти-
туции вече нямат реални опоненти в лицето на духовенството, поради което държа-
вата се утвърждава като единствен автор на правни норми и единствен авторитет, 
който може да налага правна принуда. Новото положение на държавата довежда до 
засилване на унификацията на държавното право над всички останали нормативни 
източници. 

 Първи израз на нормотворческа воля, проявена от националната държава, е 
първата съвременна кодификация на гражданското право в историята на правото – 
през 1804 г. влиза в сила Code Civil des Français. Известен още като Code Napoléon, 
Френският граждански кодекс предизвиква възхищение в световни измерения. По 
примера на Франция през деветнадесетото столетие в повечето страни в Европа се 
разгръща изключителна законодателна и кодификационна дейност. И докато през 
времето на Класицизма и Просвещението основни правни източници са правните 
обичаи в конкуренция с нормите на римското право и каноническото право, през 
първата половина на деветнадесетото столетие и още повече през втората негова 
половина като основен източник на правото се утвърждава законът. И това е така, 
защото писаното право, от една страна, притежава спрямо неписаното право изк-
лючителни правно-технически предимства като яснота на текста, системност и ста-
билност на правните норми, а от друга страна, като акт суверенните парламенти се 
явяват носител на политическа легитимност. 
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Първата кодификация на търговското право не закъснява. Първият търговски 
закон в съвременния смисъл на думата също е дело на френската юриспруденция. 
Непосредствено след влизането в сила на Code Civil des Français, през 1807 г. влиза 
в сила Code de comerce.1 И както Френският граждански кодекс, така и Френският 
търговски кодекс стават основа на редица търговски кодекси в Европа. 

Широко разгърнатата кодификационна деятелност на Континента води до цент-
рализация на правните системи. В гражданското право, респективно в търговското 
право, границата "неписано-писано" право е ясно и категорично изразена. Нуждата 
от степенуване източниците на гражданското право вече е налице, но тя все още е 
неосъзната от представителите на юридическите среди, причината за което следва 
да се потърси в колата на екзегезата, която се формира заедно с първото поколение 
юристи, изучавали новите кодекси и закони. Школата на екзегезата идеализира 
монополната роля на държавата в процесите по създаване, тълкуване и прилагане 
на правото, която монополна роля се явява гарантирана чрез предварително зададе-
ни мерки на държавна принуда. Оттук произтича забраната за прилагане на правни-
те обичаи и забраната за тълкуване на кодексите и законите. Според привържени-
ците на школата цялото право се съдържа в законовите текстове и задачата на юристи-
те се свежда до тяхното буквално прилагане. Известни са думите, приписвани от едни 
автори на Бюне и приписвани от други автори на Дома: "Аз не зная какво е това граж-
данско право, аз преподавам кодекса на Наполеон". В същия дух е призивът на Де-
молмб към практикуващите юристи: "Текстовете преди всичко!". От двата цитата ясно 
се вижда какви са теоритичните и практическите нагласи на юристите от това време. 

На Школата на екзегезата принадлежи идеята за затвореността и пълнотата на 
писаното право. Тази идея се поражда вследствие идеалистическите и романтични 
представи за кодификацията. Поради приемането на редица кодекси и закони се 
налага схващането, че огромното количество правни норми, институционализирани 
в отделните кодекси и законите, са приложими напълно и цялостно за всички въз-
можни хипотези на живота. На писаното законодателство се гледа като на вечно и 
неизменно право. И не става дума за теоретична приумица. Възгледът намира от-
ражение в повечето съвременни кодификации на частното в забраната за отказ от 
правосъдие. Но в практическата деятелност на съдилищата писаното право се оказ-
ва недостатъчно за всички хипотези на живота. Ограничени само до нормите на 
писаното право съдиите са изправени пред непреодолими затруднения в решаване-
то на определени правни спорове. Именно невъзможността единствено чрез норми-
те на писаното право, да се постигне решаване на делата разклаща догмата за зат-
вореността и пълнотата на писаното право. Водени от правилото да не се отказва 
правосъдие, съдиите все по-често в процеса на правораздаване прибягват до норми-
те на правните обичаи, поради което се стига до промени в горепосочените предс-
тави на юристите, като се осъзнава нуждата от степенуване на източниците на 
гражданското право, респективно осъзнава се нуждата от степенуване на източни-
ците на търговското право. 

                              
1 Повече информация за кодекса виж: Кацаров, К. Систематичен курс по българско тър-

говско право. С., 1990, с. 6-11. 
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В сферата на гражданското право решението на въпроса със степенуване на 
правните източници се оказва лесно. Приема се, че при празноти в писаното зако-
нодателство, то субсидиарно приложение ще намери правният обичай. Не така ле-
сен се оказва въпросът за степенуване на източниците на търговското право. При-
чините за това са две. И двете причини са тясно свързани със спецификите на тър-
говското право. В изложението стана ясно, че в хода на историческото развитие на 
частното право постепенно през средните векове търговското право се отделя от 
гражданското право, като се поражда известното още от римско време отношение 
Lex specialis derogat legi generali. От друга страна, отново в изложението до момен-
та се видя, че партикуларизацията на търгъвското право от гражданското право 
през средните векове е извършена чрез създаването и прилагането на неписани 
правни норми на търговското съсловие. Всичко това изправя юристите пред алтер-
нативата или при празноти в нормите на търговското законодателство да се търси 
тяхното запълване чрез нормите на гражданското законодателство или да се при-
ложи неписаното право на търговското съсловие, т.е. търговските обичаи. При раз-
решаването на така очертаната дилема в отделните национални законодателства са 
приети два различни законодателни подхода за степенуване на източниците на тър-
говското право, които съгласно направената в началото аргументация определихме 
като два правно-философски подхода. 

Първият подход за степенуване на източниците на търговското право има своята 
правно-философска опора в доктрината на историческата правна школа, която се 
появява на сцената на правопознанието през първите години на деветнадесетото 
столетие в Германия и до средата на века заема доминиращо положение в правно-
философските дискурси, посветени на същността на правото. Подходът намира 
широко приложение в редица търговски закони. Съгласно този първи подход в слу-
чаите на празноти в търговското законодателство приложение следва да намерят 
търговските обичаи, ако се окаже, че такива няма, то следва съответно приложение 
да намери гражданското законодателство. Подходът предполага съществуването на 
ясни и всепризнати търговски обичаи, които са третирани от законодателя като 
специални по отношение на гражданското законодателство правни норми, призва-
ни да запълнят евентуалните празнини в търговското законодателство. В подхода 
отчетливо се откроява доктрината на историческата правна школа. Още на първи 
план изпъква несъгласието на създателя на школата Фридрих Карл фон Савини с 
ширещата се из цяла Европа кодификационна офанзива, която в началото напълно 
отрича значението на неписаното право и впоследствие отдава на последното вто-
ростепенно значение. Именно това негово несъгласие поставя началото на истори-
ческата правна школа. Известно е противопоставянето на Фридрих Карл фон Сави-
ни на радетеля за кодификация на немското частно право Антон Фридрих Юстус Тибо. 
Между двамата немски юристи се разгръща полемика относно нуждите от кодифика-
цията, която полемика изиграва важна роля за формулирането от страна на Савини на 
основните положения в правното учение на историческата правна школа.  

Формирането на историческата правна школа не следва да се разглежда само и 
единствено като последица от посочената по-горе теоретична реакция срещу безп-
лодните схващания за правото на представителите на естествено-правната школа и 
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като реакция на намиращите все повече привърженици възгласи за приемането на 
общ немски граждански законник. Силно влияние за нейното формиране оказва 
зародилият се, в резултат на възродените сили на немските народи, общ дух на ро-
мантизма. В съответствие с него представителите на историческата школа приемат, 
че основанието на правото трябва да се търси в историята на един народ. В нея те 
разкриват наличието на органическа връзка между народ и право, по силата на коя-
то правото подобно на езика и нравите е продукт на народния дух, на народната 
воля. Именно такава органическа връзка съществува между неписаното търговско 
право и съсловието на търговците, която налага съгласно доктрината на историчес-
ката правна школа, при хипотезите на запълване на празноти в търговското право с 
предимство пред гражданското законодателство да се ползват търговските обичаи. 
За представителите на историческата правна школа правото живее и действа в об-
щото съзнание на съответния народ, поради което се явява синтез на неговите на-
ционални особености и качества и носи неговите характеристики, респективно тър-
говското право живее и действа в общото съзнание на членовете на търговското 
съсловие и се явява синтез на професионалните специфики и качества на търговци-
те, като носи спецификите на осъществяваните от тях деятелности. Правото е пряко 
свързано с културните особености и степента на развитие на народа и неговото 
бъдещо развитие е напълно подчинено на бъдещото развитие на обществения жи-
вот на този народ в неговите най-разнообразни проявления. В това представителите 
на историческата школа съзряват динамика в процеса на формиране на правото. 
Своя външен израз правото намира преди всичко в обичая, поради което за предс-
тавителите на историческата правна школа е напълно оправдано при всички конс-
татирани случаи на празноти в търговското законодателство, то при тяхното запъл-
ване с предимство пред гражданските закони да се прилагат търговските обичаи. 

Докато първият подход при степенуване на източниците на търговското право 
намира правно-философска опора в доктрината на историческата правна школа, то 
вторият подход има за основа доктрината на ранния правен позитивизъм. Правният 
позитивизъм в ранните си проявления, които в историята на политическите и прав-
ните учения са известни още като традиционен правен позитивизъм, се заражда 
през 30-те и 40-те години на деветнадесетото столетие. Първоначално това се случ-
ва в Англия. През втората половина на същото столетие позитивистката концепция 
за правото намира редица привърженици сред представителите на юридическите 
среди на Континента. Доктрината на традиционния правен позитивизъм е тясно 
свързана с практическата насоченост на отрасловите правни науки, с технико-
организационните аспекти на тяхната проблематика1, поради което се явява удобна 
правно-философска изходна позиция за юристите практици при степенуването на 
източниците на търговското право. И това е така, защото по своето същество тра-
диционният правен позитивизъм обосновава формално-догматичния подход към 
правото, който се явява много удобен за юристите практици. Достатъчно е да си 
припомним споменаттаа по-горе школа на екзегезата и влиянието, която тя оказва 
при тълкуването на източниците на правото на формално-догматична основа. 

                              
1 Неновски, Н. Юридическият позитивизъм. – Правна мисъл, С., 1983, кн. 4, с. 20-33. 
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На традиционния правен позитивизъм е присъщ на първо място формализъм. 
Правото се свежда до текстовете на кодексите и законите. Правните позитивисти от 
този исторически период подлагат на анализ правните форми, при това външните 
текстуални форми на правото, като правото е сведено до правните източници във 
формалния смисъл на думата, до нормативните съждения на законодателя.1 Едно 
такова схващане на правото дава своето отражение при степенуването на правните 
източници на търговското законодателството на някои страни. Въз основа на фор-
малните представи за правото законодателите в тези страни не са склонни да прие-
мат правните обичаи за източник на правото, чиято юридическа сила дерогира 
нормите на гражданското законодателство при констатирани хипотези на празноти 
в търговското законодателство и тяхното преодоляване. В тези законодателства се 
предвижда, при хипотези на празноти в търговското законодателство, то съответно 
приложение да намери гражданското законодателство, при констатиране на праз-
ноти в последното, едва тогава ще следва да се прилагат търговските обичаи. В 
отличие от представителите на историческата правна школа правните позитивисти 
в процеса по попълване на празнотите в търговското законодателство отдават зна-
чение на гражданското законодателство. Водени от формалистичните представи за 
правото, те нареждат търговските обичаи непосредствено след гражданското зако-
нодателство. Едва при констатирани празноти в последното търговският обичай ще 
намери приложение в процеса на запълване на констатираните празноти в търговс-
кото право. 

В разглеждания подход за степенуване на източниците на търговското право на-
мира отражение и присъщия за традиционния правен позитивизъм догматизъм. За 
неговите представители правото се третира като взетия в застинало състояние пра-
вен източник, санкциониран от държавата. В този смисъл правото се разглежда от 
правните позитивисти като нещо абсолютно, неподлежащо на критика и преценка, 
като безусловна истина, т.е. като догма. Недопустими са идеите на привържениците 
на историческата правна школа за динамично развитие на правото в съответствие с 
цялостното историческо развитие на народа. Съответно правните позитивисти не са 
склонни да дадат предимство на търговските обичаи пред гражданското законода-
телство в процеса по запълване на празноти в търговското законодателство. На тър-
говските обичаи, като воля на търговското съсловие, са присъщи динамиката и връзка-
та с историческото минало и очакванията на бъдещето, което влиза в остро противоре-
чие с догматичната доктрина на традиционния правен позитивизъм.  

В своето единство формално-догматичният подход на традиционния правен по-
зитивизъм е пречка за схващането на търговските обичаи като източник на правото, 
чиято юридическа сила е способна да дерогира нормите на гражданското законода-
телство при степенуването на източниците на търговското право. Под "право" тра-
диционният правен позитивизъм разбира норми, правила за поведение, заповеди, 
които държавата е адресирала до адресатите на правните норми. При тези схваща-
ния не се допуска проявата на нормотворческа воля на народа или на отделна него-
ва структурна единица, каквато несъмнено се явява търговското съсловие.  

                              
1 Неновски, Н. Цит. съч. 
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В хода на писане на настоящото изследване се оказа, че темата за правно-
философските подходи, обуславящи двата възприети в различните позитивни зако-
нодателства подхода при степенуването на източниците на търговското право, е 
твърде обширна за предложения формат. По темата има още много какво да се ка-
же. Също така казаното представлява само схематично конспектуално маркиране 
на отделните въпроси, които включва темата за двата правно-философски подхода 
при степенуването на източниците на търговското право. Поради което вместо зак-
лючение следва да се посочи, че от значение за цялостното разглеждане на темата е 
провеждането на подробни анализи на три групи въпроси: относно същността и 
теоретичното схващане на празнотите в правото, респективно празнотите в търгов-
ското право; относно историческата правна школа и празнотите в правото като ця-
ло и празнотите в търговското право, за чието запълване са предпочитани търговс-
ките обичаи пред гражданското законодателство; и относно доктрината на правния 
позитивизъм – празнотите в правото през погледа на неговите привърженици, рес-
пективно празнотите в търговското законодателство и тяхното попълване чрез нор-
мите на гражданското законодателство, при игнориране на предписанията на тър-
говските обичаи. Надяваме се скоро да намерим време и да имаме вдъхновение за 
изпълнението на така поставените задачи.  
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Резюме 
Уредбата за конфликт на интереси в застраховането намира своето систематично място 

и в новоприетия КЗ. Старите правила са запазени, но законодателят е направил опит да 
обогати уредбата, въвеждайки нови задължения за застрахователите. Те се изразяват основ-
но в изграждане на ефективна вътрешна организация, а при доказана неефективност– да се 
разкрият характерът и източниците на конфликта на интереси пред ползвателя на застрахо-
вателни услуги преди започване на дейност с него. От друга страна, е уредено едно ново 
правомощие на КФН, което може с Наредба да определи по-подробни изисквания за изпъл-
нение на тези задължения на застрахователите. Съществен пропуск на новия кодекс е лип-
сата на уредба относно последиците при неспазване на изискванията при конфликт на инте-
реси. 

Ключови думи: конфликт на интереси, застрахователи, новата правна уредба. 

RULES OF CONFLICT OF INTEREST IN INSURERS  
UNDER THE NEW INSURANCE CODE 

Chief Assist. Dr. Hristina Atanasova  
Department of Law, Academy of Economics "D. A. Tsenov"  

xt_atanasova@abv.bg 

Summary 
Regulation of conflicts of interest in insurance finds its systematic place and in the newly 

Insurance Code. The old rules are preserved, but the legislature has attempted to enrich regulation 
introducing new responsibilities on insurers. They are expressed primarily in establishing an 
effective internal organization, and if proven ineffective – to reveal the character and the sources 
of conflicts of interest to the user of insurance services before starting work with him. On the other 
hand the FSC is given a new competence, which may by Order determine more detailed 
requirements for the implementation of these obligations of insurers. A significant omission of the 
new Code is the lack of regulations concerning the consequences of failure to comply with conflict 
of interest.  

Key words: conflict of interests, insurers, new legislation. 
 
В българската правна система конфликтът на интереси получава нормативна 

уредба в периода на кандидатстване на Р България за член на ЕС. Той намира своя-
та законодателна уредба както в публичноправната сфера, така и в закони, които 
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уреждат частноправни отношения. Основният публичноправен закон, уреждащ 
конфликта на интереси в сферата на държавната власт, е Законът за предотвратява-
не и установяване на конфликт на интереси. Едва с приемането и влизането в сила 
на този акт през 2009 г. по законов ред се уреждат правила относно предотвратява-
нето и установяването на конфликт на интереси в сферата на лица, изпълняващи 
публични функции. От друга страна една не малка част от търговското право (пра-
вото на търговците), от специалното търговско законодателство (банково, застра-
хователно) и от стопанското право (доставчиците на услуги и предприемачите, т.е. 
субекти, които нямат търговско качество) уреждат в своите нормативни актове 
възможността за възникване и съществуване на конфликт на интереси. 

Общото между тези закони е, че всички те съдържат отделни елементи от мате-
рията за конфликт на интереси – предварително деклариране на частен интерес; 
задължение за отстраняване от участие в дейности/заседания при наличие на частен 
интерес; забрана за извършване на определена дейност след преустановяване зае-
мането на определена позиция и т.н. Подходът на законодателя при използването 
на конфликт на интереси в различните закони е като "към ноторно известните фак-
ти"1 , т.е. нормотворецът е приел, че всяко физическо лице при съобразяване на 
своето поведение с диспозицията на правната норма самостоятелно може да напра-
ви преценка за наличието на факти, които могат да се определят като "конфликт на 
интереси". Това означава, че уредбата на конфликта на интереси в частния сектор е 
фрагментарна – няма закон, който да урежда по общ начин всички елементи на 
понятието за конфликт на интереси, така както е направено в ЗПУКИ относно из-
пълнението на публични длъжности. Следователно липсата на контролен механи-
зъм за установяване на конфликт на интереси в бизнес сектора води до единични и 
съмнителни резултати. 

В действащото гражданско законодателство няма легална дефиниция на поняти-
ето "конфликт на интереси". В една голяма част от законите, уреждащи частноп-
равни отношения законодателят борави с това понятие, без да го дефинира в до-
пълнителните разпоредби на тези актове. Съгласно чл. 32 от Указ № 883 по прила-
гане на Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 46/2007) допълнителните разпоред-
би се обособяват като самостоятелно подразделение в края на нормативния акт. 
Това са правила, които са странични спрямо предмета на акта, но е необходимо да 
бъдат включени в него; разпоредби, които се отнасят до повече подразделения на 
акта, но поради характера или обсега на приложението им не могат да бъдат вклю-
чени в общите правила, както и обяснения на думи или изрази, които се употребя-
ват многократно в нормативния акт или чието обяснение не е възможно да се даде в 
съответния текст. 

В общи линии уредбата на тази част от корпоративните отношения следва ос-
новните постановки на института на конфликт на интереси, уреждани от публич-
ноправния закон – създаване на изисквания – забрани за ръководните органи, които 
обезпечават тяхната независимост и предотвратяват потенциални конфликти на 

                              
1 Вж. Център за икономическо развитие. Конфликти на интереси в бизнеса. Бизнес ети-

ка. С., 2003. с. 7. 
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интереси; въвеждане на задължението за предварително деклариране на конфликт 
на интереси и недопускане до участие в приемане на решения при такива ситуации; 
предвиждане на отговорност и санкции при неспазване на установените правила за 
предотвратяване на потенциален конфликт на интереси и др.1 

За пръв път конфликтът на интереси в застраховането получи уредба с приема-
нето на първия Кодекс за застраховането през 2007 г. Действащият преди това За-
кон за застраховането не съдържаше такава уредба. Новоприетият Кодекс за заст-
раховането, който е обн. ДВ, бр. 102/2015 г. и влезе в сила на 01.01.2016 г., съдържа 
също правила относно материята за конфликта на интереси, така както и отменения 
кодекс. Сега действащият Кодекс за застраховането дава малко по-различна норма-
тивна уредба относно конфликта на интереси, в сравнение с тази, която се съдър-
жаше в отменения. Глава десета, озаглавена "Разкриване на конфликт на интереси. 
Застрахователна тайна", и Глава четиридесета – "Отделни класове застраховки 
срещу вреди", раздел II "Застраховане на правни разноски", съдържат основните 
специфични моменти относно материята за конфликта на интереси в застраховане-
то. Тази уредба се свежда основно до следните два момента: избягване и/или разк-
риване на конфликт на интереси и особени (специфични) изисквания за избягване 
на конфликт на интереси. 

- Разкриване и избягване на конфликт на интереси 
Уредбата се съдържа в чл. 146, ал. 1- 8 от КЗ. Прави впечатление, че при тълку-

ването на заглавието на първо място е поставено действието "разкриване", което 
означава, че има (съществува), възникнал е конфликт на интереси, който е нужно 
да бъде обявен. На следващо място е действието "избягване", което има преванти-
вен ефект. Това означава, че с по-голяма тежест е установяването на реален конф-
ликт на интереси, а на втори план е оставен превантивният характер и предприема-
нето на предварителни мерки за избягване на такъв. Друго, което прави впечатле-
ние, е, че двете действия са взаимносвързани (едното е следствие от другото) чрез 
използване на съюза "и", а не алтернативно чрез използване на "или", т.е. конфлик-
тът на интереси първо се разкрива, а след това се избягва. По мое мнение е наложи-
телно на първо място да бъдат предприети действия по предотвратяване на конф-
ликт на интереси чрез въвеждане на процедури за избягване на потенциален конф-
ликт на интереси и след това (при неизпълнение) да се пристъпи към разкриване на 
вече възникнал конфликт. Двете действия не е задължително да са свързани. Може 
с предприемането на действия за избягване на конфликт на интереси изобщо да не 
настъпи такъв или ако конфликтът е настъпил, то той да бъде разкрит. Това означа-
ва, че е допустимо избягването и/или разкриването на конфликт на интереси да не 
са взаимнообусловени. Двете могат да се реализират отделно едно от друго, а могат 
да бъдат и следствие едно от друго (разкриването е следствие от неспазване на пра-
вилата за избягване). 

Новият чл. 146 от КЗ коренспондира с отменения чл. 90 от стария КЗ. И в сега-
действащия КЗ продължава действие правилото, че всеки член на управителен или 
                              

1 Вж. Николов, Н. Правен режим на ограниченията след освобождаване от длъжност по 
чл. 21 – 22 от закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. – Търгов-
ско право. С., 3/2011. с. 19-20. 
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контролен орган, всяко друго лице на ръководна длъжност, както и всяко друго 
лице, оправомощено да управлява и да представлява застраховател/презастрахова-
тел, е длъжно да уведомява писмено управителния орган на застрахователя, когато 
сключва със застрахователя/презастрахователя договор, който излиза извън оби-
чайната дейност на застрахователя/презастрахователя или съществено се отклонява 
от обичайните пазарни условия. Това задължение продължава да тежи и когато 
страна по сделка със застрахователя/презастрахователя е член на семейството на 
лицето; дружество, в което лицето или член на неговото семейство притежава пря-
ко или чрез свързани лица квалифицирано участие (по чл. 68, ал. 1 КЗ); дружество, 
в което лицето или член на неговото семейство е съдружник, член на управителен 
или контролен орган, длъжностно лице с ръководни функции или лице, оправомо-
щено да управлява или да представлява дружеството. Новото, което се въвежда е, 
че под приложното поле подадат вече и презастрахователите. 

Новият кодекс запазва и правилото относно срока (най-малко веднъж на 6 месе-
ца), в който всяко лице е длъжно да уведоми писмено управителния орган на заст-
рахователя, съответно презастрахователя, за дружествата, в които лицето или чле-
новете на неговото семейство притежават пряко или чрез свързани лица квалифи-
цирано участие по чл. 68, ал. 1, в които са съдружници или акционери, членове на 
управителен или контролен орган, длъжностни лица с ръководни функции или ли-
ца, оправомощени да управляват или да представляват дружеството. 

Запазва се и императивното правило, че лицето няма право да участва в прего-
ворите, обсъждането и вземането на решение за сключване на сделка със застрахо-
вателя/презастрахователя, по която той или член на семейството му, или дружест-
вото, в което те притежават пряко или чрез свързани лица клвалифицирано участие, 
или дружество, в което са съдружници, членове в управителен или контролен ор-
ган, длъжностно лице с ръководни функции или лице, оправомощено да управлява 
или представлява дружеството, са страна. 

Отново е предпочетен принципът за запазване на чуждия интерес пред собстве-
ния – застрахователят/презастрахователят, лицата по ал. 1 на чл. 146, както и дру-
гите служители на застрахователя са длъжни при изпълнение на функциите си да 
предпочитат интересите на застрахователя/презастрахователя и на неговите ползва-
тели на застрахователни услуги пред своите собствени интереси. Това е проклами-
раната в цялото търговско законодателство – грижа на добър търговец.  

Алинеи 6 – 8 са нови за уредбата на конфликт на интереси, възникнал в застра-
хователната дейност. Те се свеждат основно до изпълняване на задължения от 
страна на застрахователя за изграждане на ефективна вътрешна организация на 
дейността си по начин, който да не позволява конфликт на интереси да засяга неб-
лагоприятно интересите на неговите ползватели на застрахователни услуги; застра-
хователят е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да идентифицира 
конфликта на интереси, който възниква в хода на дейността по разпространение на 
застрахователни продукти между него, членовете на неговите органи, другите му 
служители, други лица, които сключват застрахователни договори от негово име, 
както и лицата, свързани с него пряко или непряко посредством отношение на кон-
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трол, от една страна, и ползвателите на застрахователни услуги, от друга страна, 
както и между един ползвател на застрахователни услуги и друг.  

При условие че вътрешната организацията не е достатъчно ефективна и не е в 
състояние да гарантира с достатъчна степен на сигурност, че ще се избегне рискът 
от увреждане на интереса на ползвателя на застрахователни услуги, застраховате-
лят е длъжен ясно да разкрие пред ползвателя характера и източниците на конф-
ликт на интереси преди започване на дейност с него. 

С новия чл. 148 е уредено правомощието на КФН, че тя може с наредба да опре-
дели по-подробни изисквания за изпълнение на тези задълженията. Това е едно от 
правомощията на комисията, при изпълнението на които тя разполага с оперативна 
самостоятелност. 

- Особени изисквания за избягване на конфликт на интереси 
Те се отнасят единствено и само до тези застрахователи, които предлагат застра-

ховка "Правни разноски". Съгласно чл. 147 от КЗ застраховател, който покрива 
рискове по застраховка на правни разноски, е длъжен да предприеме необходимите 
мерки за избягване на конфликт на интереси, като изпълни поне едно от следните 
условия: 

1. не допуска негови служители, на които е възложено уреждането на претенции 
или даването на юридически съвети по застраховка на правни разноски, едновре-
менно с това да извършват сходна дейност във връзка с други видове застраховки 
по раздел II от приложение № 1 за негова сметка или за сметка на друг застрахова-
тел, с който застрахователят се намира в търговски, финансови или администра-
тивни връзки; 

2. ако извършва покритие на рискове по застраховки на правни разноски и по 
други застраховки по раздел II от приложение № 1, да прехвърли при условията и 
по реда на чл. 110 (прехвърляне на дейност от застраховател/презастраховател на 
трети лица) уреждането на претенции по застраховки на правни разноски на друго 
юридическо лице, което трябва да отговаря на условията по т. 1; 

3. да уведоми застрахования за правото му да упълномощи адвокат по свой из-
бор за защита на неговите интереси от момента, в който за застрахования е възник-
нало правото да предяви претенция по застраховката. 

Изпълнението на тези условия е алтернативно. То се отнася само до застрахова-
тел, който има право да избере кое от изброените условия ще изпълни, но е длъжен 
да изпълни поне едно от тях. 

- Последици от неспазване на изискванията при конфликт на интереси 
Прави впечатление, че новият кодекс не съдържа правила в тази област. Такива 

се уреждаха от стария кодекс, а също така бяха предвидени и в проектозакона за 
нов кодекс. Но към настоящия момент те липсват в уредбата на сега действащия 
кодекс. Проектозаконът в чл. 148 предвиджаше, че при нарушения на обстоятелс-
вата за разкриване и избягване на конфликт на интереси се прилагат принудителни-
те административни мерки, препращайки към чл. 588, без да се посочва коя точно 
мярка. Според отменения КЗ уредбата на принудителните административни мерки 
се съдържаше в чл. 302 от същия, т.е. правилото се запазва същото, с тази разлика, 
че поради преследване на изчерпателност от страна на проектозакона уредбата на 



152 

принудителните административни мерки се съдържа в друг член от кодекса, но пак 
не се посочваше коя точно мярка се налага. С правомощие да ги налага разполага-
ше зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор". 
Считам, че това е един съществен пропуск в уредбата на новия кодекс. По мое мне-
ние би било по-удачно да се приеме, че принудителните административни мерки 
има възможност да бъдат налагани, в случай че комисията не упражни своето право 
да приеме наредба, с която да усъвършенства правилата за избягване и разкриване 
на конфликт на интереси. В този случай (при липса на наредба) би могло да се при-
еме, че ресорният зам.-председател ще е компетентният орган по чието предложе-
ние КФН има право да налага принудителни административни мерки при наличие 
на конфликт на интереси. Това мнение се основава на разпоредбата на чл. 587, ал. 
1, т. 4 от КЗ, т.е. КФН или заместник-председателят, ръководещ управление "Заст-
рахователен надзор", могат да налагат принудителни административни мерки, ко-
гато се установи, че извършени действия са довели или биха могли да доведат до 
застрашаване интересите на ползвателите на застрахователни услуги. 

Сравнителният анализ между сегашната уредба и отменените правила дава ос-
нование да се направят някои обобщения. И двата закона уреждат процедурата по 
разкриване на конфликт на интереси. Всеки а) член на управителен или на контро-
лен орган, както и б) всяко лице, което е на ръководна длъжност или в) лице, което 
е оправомощено да управлява и/или представлява застраховател/презастраховател, 
е длъжно да уведоми писмено управителния орган на застрахователя, съответно 
презастрахователя, когато сключва със застрахователя/презастрахователя договор, 
който излиза извън обичайната дейност на застрахователя/презастрахователя или 
съществено се отклонява от обичайните пазарни условия. Новото в сега действаща-
та уредба е, че досега задължението тежеше само спрямо застрахователя, а сега 
вече и спрямо презастрахователя. За разлика от ЗПУКИ, където конфликт на инте-
реси може да възникне и за служител на администрацията, то КЗ визира само физи-
чески лица, които заемат управителна, контролна или представителна длъжност. 
Запазено е правилото, че това задължение тежи и в случаите, когато страна по 
сделката със застрахователя/презастрахователя е член на семейството на лицето, за 
което тежи задължението за уведомяване; дружеството, в което това лице или член 
от неговото семейство притежава пряко или чрез свързани лица квалифицирано 
участие по чл. 68, ал. 1 КЗ; дружество, в което това лице или член от неговото се-
мейство е съдружник, член на управителен или контролен орган, длъжностно лице 
с ръководни функции или лице, оправомощено да управлява или представлява 
дружеството. Запазени са правилата, които уреждат: задължението за писмено уве-
домяване на управителния орган най-малко веднъж на 6 месеца относно притежа-
ването на квалифицирано участие, членството в други дружества, в други управи-
телни или контролни органи, а също и упражняването на представителна власт; 
забраната за участие в преговорите, обсъждането и вземането на решение за сключ-
ване на сделка, по която има заинтересованост; задължението при изпълнение на 
функциите си да предпочетат запазване на чуждия интерес пред собствения такъв. 
Застрахователят е длъжен да изгради ефективна вътрешна организация на дейност-
та си по начин, който да не позволява интересите на неговите ползватели на застра-
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хователни услуги да бъдат засегнати по неблагоприятен начин. Новото правило, 
въведено с ал. 8, е, че в случай че тази вътрешна организация не може да гарантира 
с достатъчна степен на сигурност, че ще бъде избегнат рискът от увреждане на ин-
тереса на ползвателя на застрахователни услуги, за застрахователя възниква задъл-
жение да разкрие пред ползвателя характера и източниците на конфликт на интере-
си преди започване на дейност с него. Нова е и ал. 7 на чл. 146, която предвижда 
задължение за застрахователя да вземе всички необходими мерки, с които да се 
идентифицира конфликт на интереси, възникнал в хода на дейността по разпрост-
ранение на застрахователни продукти. Конфликт на интереси може да възникне 
между застрахователя, членовете на неговите органи, другите му служители, други 
лица, които сключват застрахователни договори от негово име, както и лицата, 
свързани с него пряко или непряко посредством отношение на контрол, от една 
страна, и ползвателите на застрахователни услуги, от друга страна; а също и между 
един ползвател на застрахователни услуги и друг такъв. 

Новата наредба делегира правомощие на КФН да определи по-подробни изиск-
вания за изпълнение на задълженията на застрахователя. Това тя може да направи, 
приемайки наредба. В сравнение с отменената такава, която задължаваше застрахо-
вателят сам да приеме правила, с които да урежда реда за разкриване на конфликт 
на интереси и за осигуряване на доверителност, за да не се допуска увреждане на 
интерес на потребител на застрахователна услуга за сметка на друг потребител, на 
служител или на лице, разполагащо с управителна, контролна или представителна 
власт, както и на интерес на застраховател за сметка на интерес на негов служител 
или лице с управителна, контролна или представителна функция. Разликата се със-
тои в това, че според сега действащата уредба при нефункциониране на правилата, 
уреждащи задължението на застрахователя за изграждане на вътрешна организация 
и предприемане на мерки за идентифициране на конфликт на интереси, те преми-
нават в делегирано правомощие на КФН (чрез приемане на съответна наредба), а не 
както уреждаше отменения кодекс – на застрахователя. 

Новият кодекс е запазил в основни линии непроменени (с малки изключения) 
особените изисквания за избягване на конфликт на интереси относно застрахова-
тел, покриващ рискове по застраховка "Правни разноски". 
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Summary 
This report presents the change in the paradigm of regulation of legal capacity of natural 

persons and the new procedure for supported decision making according to the bill for natural 
persons and support measures. 

Key words: legal capacity, natural persons. 
 
Осигуряването на спокойното и пълноценно упражняване на основните човешки 

права от всеки български гражданин наложи необходимост от преосмисляне и ре-
гулиране по нов начин на обществените отношения, включително на дееспособ-
ността, като един от класическите институти на личното право. Проектът на Закон 
за физическите лица и мерките за подкрепа е следствие от промените в обществено- 
икономическите отношения, настъпили в Република България в края на XX и нача-
лото на XXI век, след като страната ни стана член на Съвета на Европа и на Евро-
пейския съюз. Законопроектът е съобразен с новите изискванията за регламентаци-
ята на тази особено чувствителна област на правно регулиране, която пряко засяга 
не само хората с увреждания, а и цялото общество.  

На основата на Конституцията на Република България от 1991 г. се извършиха 
съществени изменения и гражданското законодателство изцяло се обнови. Бяха 
ратифицирани важни за правата на човека международни актове – Европейската 
конвенция за правата на човека и основните свободи и Конвенцията за правата на 
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хората с увреждания (КПХУ)1, наричана по-нататък "Конвенцията", както и други 
международни актове, които прокламират равенство пред закона за всички и ед-
накви възможности за упражняване на права. През последните няколко години Го-
лямата камара на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови две 
осъдителни решения срещу България – едното е по делото "Станев"2, основано на 
връзката между запрещението (дори ограниченото) и нарушаването на основни 
права и свободи (право на защита от унизително отнасяне, защита срещу незаконно 
лишаване от свобода, право на достъп до правосъдие), а второто е решението по делото 
"Станков" срещу България, което е в същия смисъл, постановено на 17 март 2015 г. 

През 2014 г. с Решение № 12 по конституционно дело № 10/2014 г. Конституци-
онният съд отхвърли предявеното от омбудсмана искане на Република България за 
обявяване на разпоредбата на чл. 5 от Закона за лицата и семейството за противо-
конституционна, но отбеляза в решението си, че е наложително спешното предпри-
емане на мерки за промяна на законодателството в областта на самостоятелното 
упражняване на права от хората с увреждания, в посоката, очертана от чл. 12 от 
КПХУ: "....Защитата на правата на хората с психически увреждания е въпрос от 
компетентността на Народното събрание, което трябва да приеме съответно-
то законодателство за режима на недееспособността." 

Законът за лицата и семейството (ЗЛС), който се предвижда да бъде частично 
отменен със законопроекта, е в сила от 1949 г. при напълно различна от днешната 
социално-икономическа и политическа организация на обществото. Наред с идеята 
за защита ЗЛС отразява и доминиращата тогава правна и идеологическа доктрина, 
според която лицата, страдащи от "психична болест" и "слабоумие", следва да бъ-
дат държани изолирани от обществото и да бъдат лишени от основни граждански и 
политически права, защото не могат да се справят с тяхното упражняване, като 
бъдат поставени под запрещение – пълно или ограничено. Остаряла и дискримина-
ционна е терминологията на ЗЛС и идеята за увреждането, което може да доведе до 
загуба на дееспособността. Употребяват се понятия като "слабоумие" и "душевна 
болест", които са неприемливи и не отговарят на стандартите за съвременното об-
щество и са в противоречие с КПХУ.  

От първоначалната редакция на ЗЛС действат само разпоредбите, уреждащи ня-
кои основни белези на гражданския статус на физическите лица – правоспособност, 
дееспособност, ограничаване на дееспособността, обявяване на отсъствие и смърт. 
В останалата си част разпоредбите на закона са отменени отдавна или са част от 
други съвременни нормативни актове.  

Необходимо е регламентацията на българското лично право да е съобразена с 
изискванията за модерно законодателство, съответстващо на етапа на развитие на 

                              
1 Ратифицирана със закон, приет от 41-вото Народно събрание на 26 януари 2012  г., ДВ, 

бр. 12 от 2012  г., в сила от 21 април 2012  г., Европейският съюз ратифицира за първи път 
като Съюз този международен правен акт (Конвенцията) през 2009  г. (Council decision 
2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities). 

2 "Stanev v. Bulgaria", жалба № 36760/06, Решение на Голямата камара на ЕСПЧ от 
17.01.2012  г. 
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обществото, на новите принципи и обществени и етични норми, гарантиращи сво-
бодното и демократично упражняване на правата, гарантирани от Конституцията, 
на всеки гражданин и най-вече правото на равнопоставеност пред закона независи-
мо от наличието или липсата на увреждане.  

Конвенцията не създава нови права, а предлага ново разбиране за упражняване-
то им от всеки и изисква създаване на законови гаранции за това. Според чл. 12 на 
Конвенцията следва да се променят подходът и отношението към хората с увреждания 
– не като към обекти на грижа, а като към активни субекти на права, от подход на ми-
лосърдие към подход, основан на правата, от патернализъм към овластяване.  

Целта на законопроекта, от една страна, е овластяване и постигане на автоном-
ност на хората с увреждания, които изпитват затруднения да упражняват правата си 
съобразно собствените си желания и предпочитания, а от друга страна – ангажира-
не на отговорността на заобикалящата ги среда, институциите и третите страни, 
които имат задължения да гарантират ефективното и реално упражняване на права 
от хората с увреждания. 

Конвенцията за правата на хората с увреждания определя менталните затрудне-
ния като психосоциални, поради което е недопустимо ограничаването на права 
поради медицинска диагноза или увреждане. Затрудненията в самостоятелното 
упражняване на права се разглеждат не като непреодолима последица от уврежда-
нето, а като последица от липсваща подкрепа, която може да бъде компенсирана 
чрез подходящи подкрепящи мерки и мрежи от услуги, достъпни за всяко лице с 
увреждане.  

Стандартите на чл. 12 от КПХУ се изразяват не само в признаване на правото на 
самостоятелно упражняване на права от страна на хората с увреждания (независимо 
от наличието на заболяване, степен на когнитивен потенциал и пр.), но също така с 
тях се ограничава намесата на държавата и трети страни в процеса на вземане на 
решения, като се създават възможности за положителен избор на всеки чрез въвеж-
дането на института на подкрепеното вземане на решения. Този нов подход е ясно 
развит и в нормативното тълкуване на чл. 12 от КПХУ, направено от Комитета за 
правата на хората с увреждания, достъпна на интернет адрес: http://www.justice. 
government.bg/48/. 

След ратифицирането на КПХУ законодателството на Република България – не 
само ЗЛС, а и ред други закони, ограничаващи правата на хората с ментални проб-
леми, е в противоречие с международните стандарти. Това положение е констати-
рано и в решенията, постановени по делата "Станев срещу България" и "Станков 
срещу България" от Голямата камара на Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ)1. В решението по първото дело е посочено, че поставянето под запрещение 
препятства достъпа до правосъдие, търсенето на обезщетение за нечовешките и 
унизителни условия в случай на настаняване в институция, прави невъзможна за-
щитата срещу подобно настаняване. В решението по делото "Станев срещу Бълга-
рия" Съдът в Страсбург изрично подчертава "растящото значение, което междуна-
                              

1 Решението по делото "Станев срещу България" е постановено на 17.01.2012  г. по жал-
ба 36760/06 http://www.justice.government.bg/47/233/, а по делото "Станков срещу България" 
е постановено на 17.03.2015  г. по жалба № 25820/07.  
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родните инструменти за защита на лицата с психични разстройства днес придават 
на предоставянето на максимална юридическа автономност на тези лица".  

Това наложи предложението със законопроекта да бъде създадена нова уредба, 
която да гарантира автономията на всяко лице с увреждане, осигуряване на подкре-
па за самостоятелно упражняване на права и равенство пред закона на всички, не-
зависимо дали имат увреждания и доколко техният когнитичен капацитет е засег-
нат. В законопроекта се съдържат всички принципи и стандарти, заложени в чл. 12 
от КПХУ, като се въвежда основна ценностна промяна в уредбата на дееспособ-
ността при пълно отразяване препоръките за законодателна реформа на Общ ко-
ментар № 1 (2014) на Комитета за правата на хората с уреждания към ООН. Деес-
пособността вече се разглежда и регламентира като инструмент за изграждане на 
правната реалност на индивида, която му дава възможност да участва пълноценно в 
обществото съобразно своя личен избор и предпочитания и като начин за реализи-
ране на неговата свобода, която не може да бъде ограничавана.  

Законопроектът отговаря на изискванията на КПХУ държавата да разработи ме-
ханизми за подкрепа за самостоятелно упражняване на права от всички хора, вклю-
чително от тези с увреждания, за да могат те да действат равнопоставено на другите в 
съответствие със своята воля, ценности, предпочитания и да правят личен избор.  

Със законопроекта се поставят две по-конкретни цели: 
- Развиване на мерки за подкрепа, гарантиращи, че лицата, които имат затрудне-

ния при извършване на конкретни правни действия, ще получат необходимата под-
крепа за упражняване самостоятелно на правата си, според своите желания и пред-
почитания, без заместване на волята им;  

- Предвиждане на гаранции и предпазни мерки, за да бъде едновременно пос-
тигнато зачитане на желанието и личния избор на всяко лице, предпазването му в 
ситуации на сериозен риск от необратимо увреждане и защита на интересите на 
третите лица. 

Със законопроекта се предлагат нови за българското законодателство институ-
ти: на подкрепата при извършване на конкретни правни действия, на подкрепеното 
вземане на решения и защитните мерки в ситуация на риск, на съвместно вземане 
на решения, предварителна декларация и др. Уредени са и правомощията на органа 
по подкрепеното вземане на решения, който е кметът на общината. По същество се 
предлага отмяната на института на запрещението (ограничаване на дееспособност-
та) и замяната му с комплекс от мерки, чрез които се оказва подкрепа на лица със 
затруднения (увреждания) да упражняват правата си самостоятелно.  

В предлаганите мерки за подкрепа при упражняване на права в глава втора се 
предлага ново разбиране за личността и на възможността ѝ да упражнява са-
мостоятелно правата си. Новите текстове в закона ще регулират обществените 
отношения, отнасящи се до възможността за упражняване на права от лицата, на-
вършили 18 години. Описани са предпоставките за придобиване на дееспособност, 
както и обстоятелствата, при които следва да се включат новите институти "мерки 
за подкрепа", и по-специално формите на "подкрепено вземане на решение". Мер-
ките за подкрепа са регламентирани като съвкупност от мерки, които да създадат 
възможност лицата да могат да упражняват своите права, развити са принципите, 
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на които се подчинява новата правна уредба, предпазните мерки и правомощията 
на органите, които са ангажирани с вземане и изпълнение на решения, свързани с 
упражняване на дееспособността от лицата.  

Въвеждането на новите правни институти налага замяна на режимите за замест-
ващо вземане на решения – пълно и ограничено запрещение, с режима на подкре-
пено вземане на решения. Вместо заместване на волята на лицето, мерките за подк-
репа и защита са регламентирани по начин, който зачита правата, желанията и 
предпочитанията на хората с увреждания. Предвидени са гаранции за защита от 
заместването на волята при вземане на решения. Законопроектът гарантира още, че 
целта на подкрепата при всеки отделен случай ще бъде разкриване на желанията и 
предпочитанията на подкрепеното лице или създаване на условия тези желания и 
предпочитания да бъдат проявени или интерпретирани в максимална степен. 

Прилагането на подкрепеното вземане на решение се основава на необоримата 
презумпция на чл. 12 от Конвенцията, че всяко физическо лице има призната деес-
пособност и е свързано със задължението на държавите – страни по нея, да предп-
риемат подходящи мерки за осигуряване на достъп на хората с увреждания до не-
обходимата им подкрепа за самостоятелно упражняване на права. Чрез регламенти-
рането на подкрепеното вземане на решения на практика се приспособява адекват-
но инструментариумът за самостоятелно упражняване на права с цел осигуряване 
на лично участие на хора с умствена изостаналост и психична болест.  

Подкрепеното вземане на решения включва съвкупност от мерки, основани на 
доверие между подкрепящ и подкрепен, чрез която доверителна връзка се постига 
личното упражняване на права (и зачитане на това от всички трети страни). Мерки-
те се определят за конкретни сфери и/или действия, при наличие на затруднения за 
тях, и винаги се постановяват за определен срок.  

Общото за всички форми на подкрепеното вземане на решения е новият ценнос-
тен фокус – винаги следва да се основават на и да отчитат желанията и предпочи-
танията на лицата. Овластяването на лицата и гарантирането на тяхната автономия 
заменя съществуващата до момента в законодателството концепцията за "най-
добрия интерес на хората с увреждания", която ще бъде заменена с гаранции за 
най-добра интерпретация на волята на тези лица. Водещ е принципът, че при при-
лагане на мерките следва да има изчерпателност, като първоначално се прилагат 
мерки за подкрепа, и само ако те не могат да произведат действие и е налице конк-
ретен риск, посочен в закона, може да се пристъпи към мерки за защита.  

От основополагащо значение за разбиране на новосъздадената процедура по оп-
ределяне на мерки за подкрепа и прилагането им във всеки конкретен случай е така 
нареченият тест (оценка) на сериозните затруднения, които може да изпита конк-
ретното лице. Процесът на вземане на решения се състои от основните елементи: 
разбиране, оценяване, свързване и комуникиране. Тази оценка цели да разкрие в 
кой етап от процеса на вземане на решения се проявява дефицит, както и какви са 
необходимите външни условия, за да бъде компенсиран този дефицит по начин, 
позволяващ на човека да упражнява правата си самостоятелно. Прилагането на този 
тест не води като последица до ограничаване на права, а е основание за определяне 
на мярка за подкрепа.  
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В същото време законопроектът отделя специално внимание на опасността 
проблемите с комуникацията, които един човек може да има, да рефлектират върху 
неговите реални възможности да упражнява правата си самостоятелно. Изрично е 
предвидено, че подобни комуникационни затруднения не са основание за опреде-
ляне на подкрепящи мерки. Те са основание за осигуряване на разумни улеснения 
на човека с увреждане, които да му гарантират, че ще може да разбере околните и 
ще бъде разбран адекватно, без увреждането да е пречка за самостоятелното уп-
ражняване на неговите права.  

Новият инструментариум за лично упражняване на права се основава на концеп-
цията за доверителната връзка, като специфично средство за изразяване на волята 
на лицето с увреждане. Доверителната връзка е трайната връзка между две лица – 
подкрепящ и подкрепян, основана на взаимно доверие и разбиране. В рамките на 
мерките за подкрепа подкрепящият се задължава да съдейства на подкрепяния и да 
му помага при изразяване на неговите желания и предпочитания.  

Много съществен момент в законопроекта е регламентацията, че по отношение 
на упражняването на личните права, като например сключване на брак, прекратя-
ване на брак, съставяне на завещание, сдружаване по смисъла на Закона за юриди-
ческите лица с нестопанска цел, както и упражняване на репродуктивни права, се 
изключват формите на подкрепа, а тези права се упражняват самостоятелно след 
подходящо консултиране. Личните права не могат да бъдат ограничавани в резул-
тат на подкрепящите мерки по никакъв начин. Те са свързани с личността и нейна-
та идентичност и уникални преживявания – интимния живот, свободата на съвест-
та, религията, участието в общността, и затова зависят от личната преценка на но-
сителя им. Необходима последица от това са измененията в други нормативни ак-
тове, които трябва да настъпят с приемане на законопроекта. Така например следва 
да отпаднат пречките за брак, за сдружаване, за гласуване и др. За да бъде гаранти-
рано упражняването на тези права в съответните закони, се предвиждат задължения 
на професионалистите или длъжностните лица, които да осигурят необходимата 
консултация на лицата, така че те да могат да упражнят своите права. Част от рег-
ламентацията на подкрепящата мярка е гарантиране на избягването на конфликт на 
интереси и неправомерно влияние между подкрепящия и подкрепения. Уреждат се 
и предпазни механизми за защита от конфликт на интереси и упражняване на неп-
равомерно влияние.  

Тъй като ще се прилагат само при действия с правни последици, мерките се оп-
ределят от съда при спазване на принципите и целите, които са определени от зако-
на, и при специален съдопроизводствен ред.  

Предвижда се специално производство по определяне на мерки за подкрепа и на 
мерки за защита в ситуация на риск. Процедурата за определяне на мерки за защита 
по своята същност е една предпазна мярка, която гарантира, че лицето в сериозна 
криза няма да се окаже без възможност за подкрепа и няма да пострада от необра-
тими загуби в личен и финансов аспект.  

Законопроектът въвежда легални дефиниции на новите правни термини, непоз-
нати досега в българското законодателство, съобразявайки се изцяло с положение-
то на лицата с ментални увреждания, като предлага една различна уредба, гаранти-
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раща спазването на техните основни човешки права, и това, че всеки от тях незави-
симо от увреждането си ще има на разположение онези необходими правни и фак-
тически средства, за да упражнява сам правата си. От човешка гледна точка зако-
нопроектът освобождава хората с ментални увреждания от един от най-големите 
им страхове – този, свързан със загубата на дееспособността, което често е разби-
рано като изключване от обществото. 

Отговорът, който дава законопроектът на затрудненията, които изпитват хората 
с ментални увреждания при самостоятелно упражняване на правата си и зачитане 
на този процес от трети страни, е осигуряване на човешка подкрепа и взаимопомощ 
и зачитане на различието на личността, предоставяне на помощ, необходима на 
конкретния човек, а не обусловена и създаваща зависимост на ограничаване поради 
"неможене".  

Съвременните постижения в областта на човешките права са резултат преди 
всичко на ценностна и философска промяна. В различните периоди от своето раз-
витие правото познава и ограничаване на дееспособността въз основа на полова 
принадлежност, определен социален статус или наличие на физическо увреждане. 
Тази правна регламентация е отразявала зрелостта и ценностната система на об-
ществото към онези моменти. Възможната промяна на парадигмата сега (съобразно 
чл. 12 от Конвенцията) поставя най-вече чисто човешкото и ценностно предизвика-
телство да приемем, че всички сме равни и че дори хората с ментални увреждания 
следва да упражняват своите права чрез лични действия и да вземат решения за 
своя живот, така, както прави всеки друг човек без увреждане. На тази обществена 
ценност предложеният проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа 
дава адекватен правен отговор, като с неговото приемане ще се прекрати парадок-
сът да се гарантират права чрез тяхното ограничаване. 
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ОТНОСНО УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ПОДПИСИ  
НА ПЪЛНОМОЩНИ, С КОИТО СЕ СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ  

В НОТАРИАЛНА ФОРМА 

Гл. ас. д-р Катя Владимирова  
Катедра "Частноправни науки", ЮФ, УНСС  

vladimirovi@abv.bg 

Резюме 
Доста често в съвременния забързан свят на развитие на икономиката и търговията, се 

налага хората да бъдат едновременно на две или повече места в един и същ момент от вре-
ме. Това, разбира се, е невъзможно. Единственият начин техните интереси да бъдат защите-
ни и удовлетворени е чрез фигурата на представителството. 

Всяка една страна определя сама изискванията, на които трябва да отговаря упълномощаване-
то, за да бъде валидно осъществено. В процеса на глобализация наличието на различни правни 
норми водят до затруднения в търговските и икономическите взаимоотношения между субектите. 

С настоящото изложение ще се опитам да дам отговор на следния въпрос: Допустимо ли 
е да бъде използвано пълномощно, заверено от чужд нотариус, за сключване на договори в 
нотариална форма на териториата на Република България? 

Ключови думи: упълномощаване, пълномощно, нотариус, договор в нотариална форма. 

ON AUTHENTICATION OF SIGNATURES OF LETTERS OF ATTORNEY 
WHICH CONTRACTS ARE CONCLUDED IN A NOTARY FORM 

Chief Assist. Dr. Katia Vladimirova  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

vladimirovi@abv.bg 

Summary 
Quite often in modern fast-paced world of economic development and trade needs people to be 

simultaneously in two or more places at the same time. This of course is impossible. The only way 
their interests are protected and satisfied is through the figure of representation.  

Each country sets its own requirements to be met by the authorization in order to be valid. In 
the process of globalization existence of different legal norms leads to difficulties in trade and 
economic relationships between entities. 

 This exhibition will try to give answer to the following question: Is it permissible to be used 
letter of attorney certified by a foreign notary for contracts in a notary form on the territories of the 
Republic of Bulgaria? 

Key words: authorization, letter of attorney, notary, contract in a notary form. 
 
Доста често в съвременния забързан свят на развитие на икономиката и търгови-

ята се налага хората да бъдат едновременно на две или повече места в един и същ 
момент. Това, разбира се, е невъзможно. Единственият начин техните интереси да 
бъдат защитени и удовлетворени е чрез фигурата на представителството. 
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Всяка една страна определя сама изискванията на които трябва да отговаря 
упълномощаването, за да бъде валидно осъществено. В процеса на глобализация 
наличието на различни правни норми води до затруднения в търговските и иконо-
мическите взаимоотношения между субектите. Все по-често се питаме ще намеря 
ли време да се върна до България, за да упълномощя някого да ме представлява при 
сключване на сделката? Не мога ли да го упълномощя в чужбина? Не е ли по-лесно 
местният нотариус да удостовери желанието ми да бъда представляван, като по 
този начин аз ще спестя не само време и пари, но и може би ще успея да сключа 
едновремено с това друга сделка. 

С настоящото изложение ще се опитам да дам отговор на следните въпроси: До-
пустимо ли и да бъде използвано пълномощно, заверено от чужд нотариус, за сключ-
ване на договори в нотариална форма на територията на Република България?  

За прегледност в процеса на търсене на отговор на поставените въпроси изложе-
нието ще следва следната схема: 

1. Изисквания съгласно българското законодателство относно удостоверяване на 
дата, съдържание и подписи на частен документ. 

2. Приложими норми на международното частно право при упълномощаване за 
сключване на договори в нотариална форма. 

3. Теория и съдебна практика относно упълномощаването за сключване на дого-
вори в нотариална форма, извършено в чужбина за имоти, находящи се на терито-
рията на страната ни. 

4. Изводи. 

1. Изисквания съгласно българското законодателство относно 
удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ 

Ако дадено лице желае да сключи договор в нотариална форма в страната ни 
чрез представител (пълномощник), упълномощаването следва да бъде направено 
писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени ед-
новременно. Едновременното удостоверяване на подписите и съдържанието на 
документ е въведено с чл. 590, ал. 4 от новия ГПК, приет през 2008 г. Въвеждането 
на тази разпоредба наложи и изменение в чл. 37 ЗЗД, който придоби следния вид1: 
"Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена 
форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде 
сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и пис-
мено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени еднов-
ременно." 

Упълномощаването може да бъде извършено пред нотариус, а също така съглас-
но чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното 
място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е об-
щински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на 
общината, както и кметският наместник удостоверяват, подписа и съдържанието на 

                              
1 Виж. Танев, Д. Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на 

документ. – Нотариален бюлетин, бр. 1 от 2014  г. 
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пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите1. Освен това упъл-
номощаването може да бъде осъществено от съдиите по вписванията в районите, в 
които няма нотариус, българските дипломатически и консулски представители. 
Кодексът на търговското корабоплаване (КТК) предоставя правомощия на капитана 
на кораб да осъществява нотариални функции по отношение на лицата, плаващи 
под негов флаг2. 

Самото производство по упълномощаване обхваща две отделни удостоверява-
ния. Веднъж се удостоверява подпис на лицето и втори път се удостоверява съдър-
жанието на документа. При първото удостоверяване нотариусът проверява само-
личността на лицето упълномощител и то полага подпис пред нотариуса лично или 
потвърждава вече положения подпис. С нотариалната заверка на подписа нотариу-
сът удостоверява, че положеният подпис след думата упълномощител е на лицето, 
което е подписало пълномощното пред него или е потвърдило вече положения под-
пис. Целта на нотариалната заверка на подписа на пълномощно за сключване на 
договор в нотариална форма е, че именно лицето, което се е явило пред нотариуса, 
е подписало частния документ. 

 При второто удостоверяване на съдържанието нотариусът удостоверява иден-
тичност на еднообразните екземпляри на пълномощното, представени от лицето, 
след което подрежда единия екземпляр в специална книга по чл. 4, ал. 1, т. 6 от 
Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. 
Съгласно чл. 9а. от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотари-
усите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.09.2009 г.) нота-
риусът3 въвежда или изпраща в електронен вид незабавно в информационната сис-
тема на Нотариалната камара извлечение от пълномощно след едновременно удос-
товеряване на подпис и съдържание. Извлечението съдържа данните за лицата-
упълномощител и упълномощен, правата по пълномощното, номер на пълномощ-
ното, номери и име на нотариуса, заверил пълномощното. Целта на това удостове-
ряване е доказване на тъждество на съхранения документ с екземплярите от доку-
мента, които ще се ползват на практика4. 

Въпреки че посоченото производство обхваща две удостоверявания, те не пред-
ставляват две отделни заверки, а са съчетание между тях и се осъществяват еднов-
ременно по едно и също време.  

Посоченото производство по удостоверяване на подпис и съдържание е гаран-
ция за сигурността на оборота. Извършвайки две заверки – един път на подписа и 
втори път на съдържанието, се гарантира правният оборот и икономическата ста-
билност между гражданите. 

За това удостоверяване са приложими разпоредбите на чл. 578, ал. 4 и ал. 5 ГПК, 
установяващи изискване упълномощителят да се яви лично пред нотариуса, който 
                              

1 Виж. Димитров, К. Нотариални производства. С., Сиела, 2013  г., с. 23. 
2 Виж. Владимиров, Ив. Международно частно право – обща и специална част", изд. 

УНСС, 2014  г. 
3 Виж. Решение № 414/2014/01.04.2015 по дело № 4813/2014 на ВКС, ГК, IV  г.о. 
4 Виж. Танев, Д. Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на 

документ. – Нотариален бюлетин, бр. 1 от 2014  г. 
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проверява самоличността му въз основа на представения документ за самоличност1. 
Упълномощителят полага подписа в пълномощното пред нотариуса или потвърж-
дава вече положения подпис. Удостоверяването на подписа се извършва с надпис 
върху документа съгласно чл. 590, ал. 1 ГПК, който има формата на квадратен пе-
чат на нотариуса. Съгласно текста на чл. 590, ал. 1 ГПК вр. с чл. 280, т. 6 ГПК, под-
писът на нотариус е задължителен реквизит при удостоверяването, поради което 
липсата на подпис на нотариуса е равнозначна на липса на заверка на подписите 
върху частния документ. Нотариалното удостоверяване на подписа върху частен 
документ по същността си е заверка от нотариуса като длъжностно лице в предви-
дената от закона форма. 

2. Приложими норми на международното частно право при 
упълномощаване за сключване на договори в нотариална форма 

Не съществуват трудности при упълномощаване за сключване на сделка в нота-
риална форма на територията на страната ни или при упълномощаване на изрично 
овластените за това лица в ЗННД. Във всичките тези случаи ще бъде в сила проце-
дурата, изложена по-горе по реда на чл. 590, ал. 4 от ГПК и чл. 37 от ЗЗД. Пробле-
ми биха възникнали, ако упълномощаването за тези сделки бъде извършено от 
чужд нотариус. Ще следва ли този нотариус да спазва българското право, или съ-
ществуват международни норми, които намират приложение пред ЗЗД и ГПК. 

На практика, ако упълномощаването бъде извършено от чужд нотариус за сдел-
ка за прехвърляне на недвижим имот, сме изправени пред частно правно отношение 
с международен елемент. Съответно уредбата на тези взаимоотношения следва да 
бъде търсена в Кодекса на международното частно право. Съгласно чл. 61 от същия 
е посочено, че "Формата на правните сделки се урежда от правото, което е прило-
жимо към сделката. Достатъчно е да бъдат спазени условията за форма, определени 
от правото на държавата по местоизвършването на сделката". 

Тълкуването на тази правна норма води в теорията и в практиката до различни 
правни изводи и до различно правоприлагане.  

3. Теория и съдебна практика относно упълномощаването  
за сключване на договори в нотариална форма, извършено в чужбина,  
за имоти, находящи се на територията на страната ни 

След влизането на новия ГПК бяха изказани две групи становища относно пос-
тавената проблематика.  

Първото становище се застъпва от проф. д-р Николай Натов2, съгласно което 
при упълномощаване в чужбина от чужд нотариус следва да бъде спазена процеду-
рата по чл. 37 от ЗЗД и чл. 590, ал. 4 от ГПК. Аргументите в полза на това станови-
ще са на кратко следните: 
                              

1 Виж. Димитров, К. Нотариални производства. С., изд. къща Сиела, 2013  г., с. 92 и 
следващите. 

2 Виж Натов, Н. Относно заверено в чужбина пълномощно за разпореждане с недвижим 
имот в България. – Нотариален бюлетин, бр. 1 от 2014  г.  
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Съгласно чл. 61 от КМЧП при сключване на сделки с международен елемент от-
носно формата на сделката ще се прилага законът, уреждащ сделката по същество. 
В по-голяма част от случаите това е правото на държавата по местоизвършване на 
сделката. Ако предмет на сделката е недвижим имот, съгласно чл. 109 от ГПК се 
прилага правото по местонахождение на имота. Оттук при сделки с недвижими 
имоти на територията на страната ни ще бъде прилагано българското право и по- 
конкретно чл. 37 от ЗЗД и чл. 590, ал. 4 от ГПК. В същото време упълномощаването 
само по себе си е едностранна сделка, относно формата на тази сделка ще се прила-
га правото на държавата по местоизвършване на упълномощителната сделка, т.е. 
следва да се приложи правото на страната, където се осъществява упълномощава-
нето. "Чуждото право, т.е. правото на държавата по местоизвършване на пълно-
мощното, ще бъде меродавно, защото самото пълномощно не е сделка по разпо-
реждане с недвижими имоти. То само въплъщава дадената на пълномощника власт 
да извършва такива сделки впоследствие. Самите разпоредителни сделки с недви-
жими имоти се подчиняват на друго материално право – това е правото по место-
нахождение на недвижимия имот"1 . Съгласно изложената теория така завереното 
пълномощно в чужбина не може да намери приложение, тъй като нормата на чл. 37 
от ЗЗД защитава обществения ред и гарантира сигурността и стабилността на граж-
данския оборот в страната ни. Все в този смисъл всяка чужда правна норма, която е 
явно несъвместима с българския обществен ред, би следвало да бъде отхвърлена по 
силата на чл. 45 от Кодекса на МЧП. Все в този ред на мисли авторът излага стано-
вище, че във връзка със защита на правовия ред и сигурността на страната нотариу-
сите не следва да допускат извършването на правни сделки за прехвърляне на нед-
вижими имоти с пълномощни, заверени в чужбина, при които липсва заверка на 
подпис или съдържание. 

Второто становище, изразено в литературата, е противоположно. То се подкре-
пя от проф. д.ю.н. Екатерина Матеева2 и нотариус Димитър Танев 3. Съгласно това 
становище на разпоредбата на чл. 37 от ЗЗД не би следвало да се гледа като на една 
повелителна норма с териториално действие. Неспазването на разпоредбата не води 
до застрашаване на обществения ред в страната ни. "Несъвместимостта с общест-
вения ред не може да е абстрактна, тя трябва да е съотносима към конкретни прав-
ни норми, норми на морала или добрите нрави. Естествено, разпоредбите на чуж-
дото материално право и процесуалните действия са специфични за всяка държава 
и за да е налице несъвместимост, трябва да е налице анализ, преценка съобразно 
законово определени критерии, а именно: "за степента на връзка на отношението 
с българския правен ред и значимостта на последиците от прилагането на чуж-

                              
1 Натов, Н. Относно заверено в чужбина пълномощно за разпореждане с недвижим имот 

в България. – Нотариален бюлетин, бр. 1 от 2014  г. 
2 Виж. Матеева, Ек. Доброволно представителство в нотариалните производства при 

действието на новия ГПК, с. 203. 
3 Виж. Танев, Д. Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на 

документ. – Собственост и право, ИК Труд и право, С., кн. 4, 2014  г., с. 53 и следващите. 
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дото право." – чл. 45, ал. 2 КМЧП"1. Удостоверяването на съдържанието на дадено 
пълномощно е допълнителна процедура, която не е въведена с цел по-голяма си-
гурност в оборота, а с цел обезпечаване на доказателства пред българските съди-
лища. Удостоверяването на съдържанието не влияе върху валидността на упълно-
мощаването.  

Въвеждането на задължително изискване за спазване на чл. 37 от ЗЗД и от чуж-
дестранните нотариални органи би довело до правен абсурд тези органи да бъдат 
задължени да водят и регистър на извършените пълномощни и уведомяване на Но-
тариалната камара за пълномощното, което на практика е невъзможно, а и ненужно. 
Не само това, въвеждането на усложнена процедура води до затруднение на граж-
данския оборот и на практика вместо да съдейства за развитие на общия пазар в 
Европа, ще доведе до неговото по-трудно функциониране.  

Второто становище е подкрепено и от съдебната практика в страната ни. Съг-
ласно Решение № 101 ОТ 05.04.2011 г. по гр. д. № 829/2009 г., г.к., ІV г.о. на ВКС, 
когато пълномощното за сключване на сделка, за която законът изисква нотариална 
форма, е дадено в чужбина пред чужд нотариус, не е необходимо пълномощното да 
бъде издадено при условията на чл. 37 ЗЗД, тоест не е необходимо пълномощното 
да бъде с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание. Достатъчно е да е 
спазена изискуемата форма за упълномощаване при такива сделки на държавата, 
където е осъществено упълномощаването.  

4. Изводи 

Смятам, че поставеният въпрос е правилно разрешен от съдебната практика и в 
тази връзка считам, че правилно е подкрепено второто становище, изложено в ли-
тературата. Процесът на глобализация подтиква държавите в световен мащаб да 
търсят средства за глобализация на правото, като начин за постигане на все по-
големи икономически резултати. През последните годни все повече се преодолява 
икономическата обособеност на националните стопанства, на правото на отделните 
държави по пътя им в интегрирането им в една обща единна световна икономикиа.  

Институтът на упълномощаването, макар и на пръв поглед представляващ само 
една точка от правото, изиграва огромна роля в процеса на глобализация, защото 
той дава възможност на хората да разменят блага, да сключват сделки, без да са 
ограничени от граници, от правни норми или от икономическото си положение. С 
цел избягване в бъдеще на възможни противоречия при прилагането на закона би 
било при последващи промени в законодателството ни изрично да се разграничат слу-
чаите на упълномощаването за сключване на договори в нотариална форма, извършено 
в България и в чужбина, за имоти, находящи се на територията на страната ни. 

                              
1 Танев, Д. Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на 

документ. – Собственост и право, ИК Труд и право, С., кн. 4, 2014  г., с. 53 и следващите. 
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ДОГОВОРНАТА КЛАУЗА  
ЗА СТЪПАЛОВИДНО УРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ – 

ОБХВАТ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

Юлия Раданова  
адвокат и медиатор в Legal Solutions Partners 

Резюме 
Настоящата статия изследва възможността за отнасяне решаването на търговски спорове 

посредством договорно предвидени механизми, различни от съдебното производство. Ос-
новният фокус е поставен върху възможността страните да уредят многопластова система, 
съставена от няколко нива на рефериране към различни способи за решаване на конфликти, 
приложими в отделните етапи на спора. Съгласно договорните клаузи страните могат да 
предвидят уреждането на споровете си посредством различни алтернативни способи за 
разрешаване на конфликти в отделни времеви диапазони и/или при настъпването на опре-
делени обстоятелства. Обхватът на т.нар. "стъпаловидно уреждане на спорове" най-често 
включва залагането като първа фаза от решаването на определен търговски спор - неговото 
отнасяне към медиация, а в случай на нейн неуспех в намирането на решение – рефериране-
то на конфликта към арбитражна процедура или съд. По естеството си подобно разрешение 
създава своеобразна нова подсъдност, пряко приложимо единствено по отношение на конк-
ретен правен спор и по отношение на определени страни. Същевременно залагането на 
подобен начин на разрешаване на определени търговски спорове предполага по-високата 
степен на ангажираност на страните в самия процес по решаването им и цели да разтовари 
съдебната система посредством промотирането на различни способи за АРС. 

Ключови думи: търговски спор, АРС, медиационна клауза, арбитражна клауза, допус-
тимост, изпълнимост, ранна неутрална оценка, експертиза на вещи лица, клаузи за стъпало-
видно уреждане на спорове, клаузи по медиация на МТК. 

MULTI-STEP DISPUTE RESOLUTION CLAUSES  
IN COMMERCIAL CASES – SCOPE AND APPLICATION 

Julia Radanova 
Lawyer and Mediator in Legal Solutions Partners 

Summary 
Тhe current article seeks to explore the possibility for conflict resolution through contractually 

agreed mechanisms different from those usual for the court system. The main focus is put on the 
option for the parties to pre-agree on a multi-step system, comprised of numerous levels for 
referral towards different conflict resolution mechanisms applicable in the separate stages of the 
conflict. The parties, further to their contractual agreement, could provide for settlement of their 
disputes through various alternative dispute resolution options at different periods of time and/or 
upon occurrence of certain obstacles. The ambit of the so-called "multi-step resolution dispute 
settlement" mostly includes the provision of mediation as a first phase from the resolution of a 
given commercial dispute and in case of its failure in solving the dispute – its referral to its 
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adjudication by an arbitration tribunal or court. In its essence, such structure creates a peculiar type 
of a new jurisdiction, applicable exclusively towards a given dispute and with respect to specific 
parties. Separately, the provision of such specific manner for solving commercial disputes suggests 
the higher involvement of the parties in the conflict resolution process and seeks to relieve the 
court system through promoting numerous ADR mechanisms. 

Key words: commercial dispute, ADR, mediation clause, arbitration clause, admissibility, 
enforceability, early neutral evaluation, expert persons appraisal, multi-step dispute resolution 
clauses, ICC mediation clauses. 

 
Причини, довели до възникването на договорните клаузи за стъпаловидно уреж-

дане на споровете: 
Договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на търговски спорове (наричани 

още "многостепенни договорни клаузи" или "ескалационни клаузи") – екзотика или 
рационално решение за конфликтите на бизнеса посредством преминаването към 
едни различни, по-ефективни и бързи процеси? Преди да се спрем подробно на 
чистото правно естество на подобен тип клаузи, следва да отчетем нуждата, довела 
до живот подобен тип договорни решения. Бизнесът и конфликтите, явяващи се 
неизбежна част от осъществяването на каквато и да е търговска дейност, имат нуж-
да от способи и механизми – ясни, точни, работещи и по-възможност – бързо дос-
тигащи до решение при закрити врата. По естеството си стъпаловидното уреждане 
на търговските спорове представлява именно онзи способ, който позволява на 
страните при възможно най-високо съблюдаване на конкретните им нужди да сът-
ворят своя подход спрямо даден конфликт като съобразят максимално какъв път би 
бил предпочитан с оглед спецификите на конкретни взаимоотношения. Бизнесът е 
достигнал до "прозрението", че съдът със своята процесуална тежест и рамкираност 
на процеса рядко може да отговори на конкретиката, дължима за уреждане на даден 
спор. Това е поставило и началото именно на алтернативните способи за решаване 
на конфликти – алтернативни, дотолкова, доколкото позволяват в рамките на един 
доброволен и изцяло контролиран от страните процес да бъдат потърсени и наме-
рени решения, излизащи извън плитката повърхност на спора и често даващи отго-
вор на редица по-дълбоки конфликтни ситуации и дълбоко прикривани интереси. 
Същевременно често практиката сблъсква едни изконно закостенели разбирания на 
участниците в спора по отношение на неговото решаване единствено посредством 
съдебното му отнасяне с други, вече по-нови и крайно иновативни представи за 
допълнителните средства, посредством които могат да бъдат генерирани и приема-
ни работещи решения, принципно непостижими и немислими в ограничените рам-
ки на строгостта на правораздавателния процес.  

Като част от процеса на интегриране на алтернативните способи за решаване на 
спорове вече наложил се и широко застъпен се явява арбитражният процес и отна-
сянето решаването на даден конфликт на един трибунал, определен изначално или 
след настъпването на разрива в отношенията на страните. В тази връзка теорията е 
познала и приела арбитражните споразумения, които са именно онези договорни 
клаузи, с които страните решават да отнесат един конфликт към арбитражното му 
решаване. В този ред на мисли понятието "арбитражно споразумение" е намерило 
своята теоретична дефиниция като:  
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"договор, с който страните възлагат на арбитраж (институционален или ад 
хок) всички или някои от споровете, които могат да възникнат или са вече въз-
никнали между тях относно определено договорно, или извъндоговорно частноп-
равно имуществено правоотношение, което може да бъде предмет на арбитраж 
(чл. 19, ал. 1 и чл. 7 от ЗМТА). 

Определение за многостепенни договорни клаузи: 
За разлика от изкристализиралото понятие, което теорията е посветила на арбит-

ражното споразумение, договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на спорове 
все още не са заслужили вниманието, респ. определението си сред българската 
правна литература и догматичните постулати в нея. Ergo всеки опит за дефиниране 
и определяне на естеството на многостепенните договорни клаузи би било инова-
тивно и ненамиращо подкрепа в съществуващите правни разработки в страната. 
Независимо от това и на база чуждестранния опит можем да опитаме да формули-
раме едно, макар и доста грубовато, определение за договорните клаузи за стъпало-
видно уреждане на спорове като: 
договорно заложени клаузи, задължаващи страните по договора да отнесат 

решаването на спор към различни предварително определени алтернативни спосо-
би за решаване на конфликти, следвайки определена последователност и предви-
дената процедура, преди спорът да бъде рефериран към окончателното му реша-
ване от съд или арбитраж. 

Т.е. многостепенните клаузи по естеството си предвиждат един своеобразен ес-
калационен процес за опитите на страните да намерят решение на конфликта, съ-
ществуващ помежду им, без да прибягват до традионните способи на праворазда-
ване. Това е поставило основата и тези клаузи да получат наименованието си "еска-
лационни" – с ескалацията на конфликта се изменят и различните алтернативни 
способи, които страните следва да тестват задължително и като условие за проце-
суалната допустимост за един евентуален бъдещ процес.  

Отличителен белег, независимо от всичко гореизложено, е, че ескалационните кла-
узи предписват по принцип многопластови процедури в случай на възникнал спор. 
Процедурите най-често започват с уведомление и описание на спора от страна на 
потърпевшата/засегнатата страна, последвано от период на консултации, преговори 
и/или медиация. В случай че страните не съумеят да постигнат съгласие за решава-
не на спора, изцяло или частично, многостепенните клаузи обикновено предвиждат 
отнасяне на спора до съда или – по-често – до арбитраж при специални условия. 

Действителност на многостепенните договорни клаузи: 
Ескалационните клаузи, бидейки своего рода еманация на договорната свобода 

на страните, прокламирана в чл. 9 от ЗЗД, подлежат на интерпретиране съгласно 
правилата за тълкуване на договорите (чл. 20 ЗЗД). По съществото си обаче, дого-
ворната клауза за стъпаловидно уреждане на спора е един процесуален договор, 
именно поради факта, че правните му последици са от процесуално, а не от матери-
ално естество. Т.е. за да бъдат валидни подобен тип клаузи, същите следва стрикт-
но да съблюдават изискванията за валидност на договорите, а именно: 

- да са сключени от дееспособни страни; 
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- волята на страните да не бъде опорочена от порок, способен да доведе до уни-
щожаемостта/нищожността на уговореното1. Ergo при наличие на порок на което и 
да е основание от чл. 27 – 33 от ЗЗД (т.е. било поради грешка в предмета, в лицето, 
измама, сключване на договора поради заплашване или сключването му от недеес-
пособно лице), същият порок би имал правопогасителен ефект и върху самата еска-
лационна клауза; 

забранен от закона предмет2. 
Горепосочените основания за валидност на многостепенните договорни клаузи 

са пряко почерпени, в случай че приложимо е българското право. И това действи-
телно би било така, в случай че правоотношението е сключено между две страни, 
спрямо които се прилага националното законодателство или в случаите, в които 
правоотношението или неговото изпълнение е пряко обвързано с място на изпъл-
нение държавата. Интерес представлява обаче въпросът коя би била приложимата 
законодателна рамка спрямо ескалационната клауза, в случай че приложимото пра-
во спрямо договора е различно. Отговорът сякаш изкристализира от само себе си – 
тълкуването на значението и цененето на действителнотта на определена ескалаци-
онна клауза се осъществяват единствено посредством приложение на това право, 
което страните са избрали и договорно заложими. В случаите, когато определени 
императивни правни норми намират преимуществено приложение и не могат да 
бъдат дерогирани от избраното приложимо право, същите следва да намерят при-
ложение и по отношение на многостепенните договорни клаузи. Всичко това, ма-
кар и добре изкристализирало като извечен постулат, неподлаган на съмнение от 
правните догми и неотречено от настоящото, трудно може да намери практическо 
приложение спрямо договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на спорове. 
Причините – ескалационните клаузи, макар и договорно заложени и евентуално 
скрепени с определени неблагоприятни последици в случай на неизпълнението си, 
в повечето случаи подлежат на добросъвестността на страните и желанието им да 
спазят предвиденото в договора. Реално и в общия случай най-многото, което стра-
ните могат да предвидят и да направят, е да обвържат допустимостта на един евен-
туален исков или арбитражен процес с предприемането на допълнителни действия 
по намиране на алтернативно решаване на конфликтната ситуация, в която се на-
мират. В случая действителността на едно подобно договорно предвиждане ще 
бъде ценена едва в рамките на един последващ състезателен процес. Рационалният 
подход на който и да е от участниците в спора обаче предполага следване на проце-
са, който независимо дали евентуално е уреден в една недействителна/нищожна 
клауза, би създал, би гарантирал правилното разгръщане на едно последващо про-
изводство. Предвид това, практиката от редица развити икономики, в които бизне-
сът широко е приел договорните клаузи за многостепенно уреждане на спорове, е 
                              

1 В случай че е налице порок във волята на страните, обхващаща цялото правоотноше-
ние, същият порок би имал същото негативно отношение и правоунищожително действие 
спрямо и инкорпорираната в договора клауза за многостепенно уреждане на спорове. 

2 Авторът счита, че разрешението, дадено от БТПП относно нищожността на клауза за 
решаване на спорове, възникнали от договори, забранени от ЗЗК, намира приложение и по 
отношение на договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на спорове. 
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страните да изпълняват пълно, точно и с дължимата грижа заложения в договора 
механизъм. С други думи, принудителното изпълнение по отношение ескалацион-
ните клаузи разчита приоритетно на опасението на страните от опорочаването на 
едно последващо състезателно производство, в случай че договорно заложените 
предпоставки за допустимостта на неговото иницииране не са спазени.  

Независимо от гореизложеното обаче следва да отчетем и някои от основните и 
лесно определими условия за действителността на самите ескалационни клаузи и 
които създават именно дължимата предпоставка за тяхната доброволна изпълни-
мост. Същите са почерпени и в основата си базирани на Закон-модела относно тър-
говската медиация на Комисията по международно търговско право към Организа-
цията на обединените нации1, предвиждаща: 

ясен, точен и времеви определен механизъм за решаване на определен спор. 
Съгласно този критерии, за да бъде принудително изпълнена дадена ескалаци-

онна клауза, същата следва да инкорпорира в себе си неотменимата воля на страни-
те, преди да отнесат даден конфликт към съд/арбитраж, да опитат неговото разре-
шаване посредством медиация или друг алтернативен начин за решаване на споро-
ве. Единствено конкретиката и детайлното описание на многостепенните процеси и 
процедурите, които страните следва да спазят за това, би придала принудителност 
на съответната клауза. От това респективно би последвало и едно евентуално пос-
ледващо определяне от страна на съд/арбитраж на недопустимостта на иск, заведен 
от страна, отнесла конфликта към неговото съдебно решаване, преди да е опитала 
доброволното му уреждане съгласно клаузите на договора. Естеството на горното 
силно зависи от начина, по който страните са решили да формулират задълженията 
си по отношение на възникващи спорове. В този ред на мисли Международната 
търговска камара (МТК) е предвидила и нюансирала степента на задължителност 
на процесите, които страните следва да изпълнят или вземат предвид преди да бъде 
прието, че приминаването към състезателен процес е допустимо, в своите пример-
ни многостепенни договорни клаузи. 
Пример 1: Страните могат по всяко време, без да ограничават правото си, да 

ползват други процедури, да пристъпят към решаването на спор, възникнал от 
или във връзка с настоящия договор, съобразно Правилата за медиация на МТК. 
Пример 2: При възникнал спор от или във връзка с настоящия договор страни-

те се съгласяват най-напред да обсъдят и разгледат отнасянето на спора за ре-
шение съобразно Правилата за медиация на МТК. 
Пример 3: В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, 

страните най-напред ще направят опит да решат спора с процедура съобразно 
Правилата за медиация на МТК. Започването на процедурата съобразно Прави-
лата за медиация на МТК не е пречка да бъде иницииран арбитраж съгласно па-
раграф по договора. 
Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат 

окончателно решени съобразно Правилата за арбитраж на МТК от един или по-
вече арбитри, определени според цитираните правила. 

                              
1 Model law on international commercial conciliation (UNCITRAL). 
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Пример 4: В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, 
страните са задължени да го отнесат най-напред за решаване чрез процедура 
съобразно Правилата за медиация на МТК. В случай че спорът не бъде решен съг-
ласно горепосочените правила в рамките на (45) дни от подаването на заявление-
то за медиация или в рамките на друг срок, уговорен от страните в писмен вид, 
този спор подлежи на окончателно решаване съгласно Правилата за арбитраж на 
МТК от един или няколко арбитри, определени съгласно цитираните правила.  

Горепосочените клаузи ясно степенуват начина и сериозността на задължението, 
което страните приемат да поемат и да проведат процедура по медиация преди 
предприемането на последващи процесуални действия и прецизно илюстрират ши-
рокия обхват, който дадени договорни клаузи могат да заемат. Същевременно пос-
ледните служат единствено като основа за това как различни страни могат да решат 
и договорно да уредят свои отношения по начин, допускащ последващото им при-
нудително изпълнение. 

Какви са приложението и практическите ползи от многостепенните договор-
ни/ескалационни клаузи в България, тепърва предстои да разберем. А дотогава мо-
жем просто да се включим в процеса по тяхно разпространяване посредством пов-
семестното им договорно предвиждане и стриктно съблюдаване. 
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НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВМЕСТНОТО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ ПО ЧЛ. 18 ЗУЕС  

Стоян Ставру 
 д-р по право и д-р по философия 

Резюме 
Настоящата статия е посветена на част от въпросите, свързани, от една страна, с проце-

дурата за свикване и провеждане, и, от друга страна, с компетентността и с обхвата на ре-
шенията на съвместното общо събрание (СОС) по чл. 18 ЗУЕС. Съгласно чл. 18, ал. 1 ЗУЕС 
При необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с общи части на две или повече 
етажни собствености, може да се проведе съвместно общо събрание, за участието в което 
етажните собствености излъчват равен брой представители. 

SOME SPECIFICS OF JOINT GENERAL MEETING ACCORDING  
TO ART. 18 CMA (CONDOMINIUM MANAGEMENT ACT) 

Stoayn Stavru Dr. in law and Dr. in philosophy 

Summary 
The article is dedicated to some of the questions, on the one hand, about the procedure for 

convening and holding, and, on the other hand, about the competence and scope of the decisions of 
the joint general meeting under Art. 18 CMA. According to Art. 18 paragraph 1 CMA where 
necessary to address the issue that is related to common areas of two or more condominiums may 
be held Jointly General Meeting, for participation in which condominiums emit an equal number 
of representatives. 

 
Настоящата статия е посветена на част от въпросите, свързани, от една страна, с 

процедурата за свикване и провеждане, и, от друга страна, с компетентността и с 
обхвата на решенията на съвместното общо събрание (СОС) по чл. 18 ЗУЕС. Имен-
но тези въпроси ще бъдат последователно разгледани по-долу. 

1. Процедурни правила 

1.1. Свикване и провеждане на СОС 
Съгласно чл. 18, ал. 1 ЗУЕС за определянето на състава на съвместното общо 

събрание е необходимо етажните собствености да "излъчат" равен брой представи-
тели. Въпреки юридическата своеобразност на използвания в чл. 18, ал. 1 ЗУЕС 
глагол "излъчват", неговото съдържание, а оттам и предписанието на правната 
норма, са ясни: общото събрание на всяка една от етажна собственост (ЕС) следва 
да определи кои ще бъдат нейните представители в СОС. За целта е необходимо да 
се вземе решение от Общото събрание (ОС) на всяка една от ЕС (ОСЕС), с кое-
то да се прецени и реши: 
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а) дали е налице законово определената предпоставка за провеждане на СОС, а 
именно: дали е налице "необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с 
общи части на две или повече етажни собствености". Ако се прецени, че такава 
необходимост не съществува или че конкретният въпрос касае части, които не са 
общи на две или на повече етажни собствености, или пък не са общи на желаещите 
да свикат СОС етажни собствености, ОС на съответната ЕС може да откаже учас-
тие в СОС. Струва ми се, че практически по-доброто решение е ОС на съответната 
ЕС все пак да "излъчи" свои представители в СОС, които да присъстват на СОС и 
да заявят своето несъгласие с обсъждането на включените в дневния ред въпроси 
като такива, попадащи извън компетентността на СОС. Във всички случаи следва 
да се има предвид, че предпоставката по чл. 18, ал. 1 ЗУЕС за свикване на СОС е обек-
тивна и не зависи от субективното отношение на етажните собственици – обективното 
ѝ наличие е основание за провеждане и за зачитане на решенията на СОС; 

б) какъв да бъде броят на представителите на съответната ЕС в СОС. Това 
решение изисква съгласуване1 между отделните ЕС, за да се спази изискването на 
чл. 18, ал. 1 ЗУЕС, според което всяка ЕС трябва да участва в СОС с равен брой 
представители. Друг възможен подход, при който се избягва необходимостта от 
предварително съгласуване, е ОСЕС да излъчи определен брой представители, под-
редени във фиксирана поредност, като каква част от тях ще представляват ЕС в 
СОС ще се определи при конституирането на самото СОС. В този случай в СОС ще 
участват лицата, посочени на първите "n" на брой места от листата. Така например, 
ако ОСЕС е избрало 5 представители, подредени в точно определена последовател-
ност, а при конституирането си СОС вземе решение всяка ЕС да се представлява от 
двама човека, в СОС ще участват лицата, поставени на първите две места (първо и 
второ) в излъчения от съответното ОСЕС списък (листа). Струва ми се, че по-
правилно е първото решение, тъй като то предоставя преценката за това колко да 
бъдат представителите на всяка ЕС на общите събрания на отделните етажни собс-
твености, а не на СОС, като това отговаря изцяло на изискването на чл. 18, ал. 1 
ЗУЕС. Второто разрешение се сблъсква и с проблема за това как СОС да гласува и 
да вземе решението за собствения си състав, след като то все още не е конституи-
рано (не се знае колко от посочените от ОСЕС лица ще участват в състава му); 

в) кои да са конкретните лица, явяващи се представители на съответната ЕС 
в СОС. Това са лица, които съгласно чл. 18, ал. 1 ЗУЕС се "излъчват" от "етажните 
собствености", т.е. от техния основен орган – ОС на ЕС. Не може да се приеме, че 
управителите на ЕС по правило и по право са "излъчени" за целите на чл. 18, ал. 1 
ЗУЕС. Представителните функции на управителя на ЕС са ясно дефинирани и ог-
раничени от чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗУЕС (представляват етажната собственост в отноше-
нията ѝ с органите на местната власт и с други правни субекти), ал. 3 (представля-
ват собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във 
връзка с обикновеното управление на етажната собственост) и ал. 4 (представляват 
пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях 

                              
1 За необходимостта от "договаряне" на числеността на представителите между управи-

телите на отделните ЕС вж. Маринова, Б. Етажна собственост. С., 2013, с. 140. 
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във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател 
или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията 
си по ЗУЕС). Предвиденото в чл. 18, ал. 1 ЗУЕС представителство за участие в СОС 
е специална хипотеза, която изисква "излъчването" на конкретно определени за 
случая лица от "етажните собствености" (т.е. от ОСЕС), които да представляват 
съответната ЕС в СОС. Използваната дума "излъчват" по-скоро свидетелства за 
това, че представителите на съответната ЕС в СОС следва да бъдат етажни собст-
веници в тази ЕС, а не трети за нея лица. Все пак с оглед осигуряването на катего-
ричност на текста на закона това ограничение следва да бъде предвидено изрично в 
чл. 18, ал. 1 ЗУЕС. В случаите, когато ЕС участват в СОС с няколко представители, 
законът не поставя изискване тези представители да гласуват общо или по един и 
същ начин при вземането на решенията по дневния ред на СОС. Поради това след-
ва да се приеме, че ЗУЕС допуска възможността представители на една и съща ЕС 
да гласуват по различен начин при вземането на решенията на СОС. 

В Решение № 161 от 29.03.2011 г. на ОС – Плевен, по в. гр. д. № 109/2011 г. се 
посочва, че чл. 18 ЗУЕС "предвижда една възможност, но не и задължение за про-
веждане на съвместно общо събрание". Ето защо етажните собственици, а още по-
малко – управителят на една от ЕС, не могат да принудят другите ЕС да "излъчат" 
представители и да участват в СОС по чл. 18 ЗУЕС. Дали обаче това означава, че 
СОС не може да се проведе, ако липсва представител дори и на една от ЕС? Може 
ли всяка една от ЕС, за които частите са общи, да упражни своеобразно право на 
вето срещу провеждането на СОС, като просто не излъчи свой представител/и по 
чл. 18, ал. 1 ЗУЕС? Положителният отговор и на двата въпроса би означавало, че 
провеждането на СОС изисква съгласие и участие на всяка една от ЕС. В разпоред-
бата на чл. 18, ал. 2 ЗУЕС обаче се посочва, че СОС се провежда по общите правила 
за провеждане на общо събрание по ЗУЕС. Това би трябвало да означава, че за СОС 
се прилагат и правилата за кворум. Тези правила се съдържат в чл. 15 ЗУЕС, който 
е озаглавен "Кворум за провеждане на общо събрание" – текстът на чл. 15 ЗУЕС е 
обособен в отделен текст на закона, различен от следващия го чл. 16 ЗУЕС, чието 
заглавие е "Провеждане на общо събрание". Тъй като обаче уреденият в чл. 15 ЗУЕС 
кворум е кворум "за провеждане на общо събрание", следва да се приеме, че чл. 15 
ЗУЕС е част от "общите правила за провеждане на общо събрание" по смисъла на 
чл. 18, ал. 2 ЗУЕС. Следователно за конституирането на СОС следва да се прилагат 
същите правила, които важат и за провеждането на ОСЕС, включително правилата 
на спадащ кворум. Това разрешение е част от законодателния ангажимент да пре-
достави процедурен механизъм за управление на сгради в режим на ЕС, независимо 
от евентуалната пасивност и незаинтересованост на част от етажните собственици. 
Защитата на правата на бездействащите етажни собственици се осигурява чрез 
предвиждането на строги правила за публичност при свикването на ОС и чрез спаз-
ването на достатъчно дълги срокове на изчакване при провеждането на ОС, през 
които тези етажни собственици продължават да бездействат. Провеждането на съ-
щия принцип се осигурява и от правилото на чл. 18, ал. 3 ЗУЕС, според което ре-
шенията на СОС се приемат с мнозинство две трети от присъстващите – именно от 
присъстващите, а не от общия брой на представителите, излъчени от ОСЕС по реда 
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на чл. 18, ал. 1 ЗУЕС. В случаите, когато всяка ЕС се представлява от няколко лица, 
както кворумът, така и мнозинството се изчисляват от броя на представителите, 
които участват в СОС, а не от броя на представляваните ЕС. 

Посочените по-горе решения във връзка със свикването на СОС са в компетент-
ността на ОСЕС, тъй като представляват решения за "други въпроси, свързани с 
управлението на общите части" (чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "м" ЗУЕС1). Управлението на 
общите части (ОЧ) по чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "м" ЗУЕС включва както управлението 
на части, които са общи само за съответната ЕС (какъвто е типичният случай), така 
и на части, които са общи за две или повече етажни собствености (каквато е специ-
алната хипотеза на чл. 18 ЗУЕС). При евентуална конкуренция между правомощия-
та на управителя на ЕС и на ОСЕС във връзка с това кой следва да вземе конкретно 
решение по "въпроси, свързани с управлението на общите части", тя следва да бъде 
решавана винаги в полза на ОСЕС като върховен орган на ЕС. Върховенството на 
ОС произтича от демократичния характер на управлението на ЕС. Решенията за 
управление на общите части се вземат от ОСЕС, а управителят е този, който ги 
изпълнява. Само изричен законов текст може да предвиди изключение или специа-
лен ред и изисквания относно вземането на определен вид решения за управление-
то на ОЧ на сградата (какъвто е случаят със СОС по чл. 18 ЗУЕС).  

Управителят на етажната собственост не разполага ex lege с правомощие да 
участва от името на етажната собственост (като "излъчен" от нея представител) в 
СОС по чл. 18 ЗУЕС. СОС ще бъде свикано и проведено при съществено наруше-
ние на предвидената законова процедура по чл. 18, ал. 1 ЗУЕС, ако липсват реше-
ния на отделните ЕС относно излъчването на техни представители в свиканото 
СОС, а вместо това ЕС са представлявани от управителите си. Ще е налице ли съ-
ществено нарушение на предвидената законова процедура обаче, ако управителят 
на едната ЕС е отправил покана за свикване на СОС, но някои от ЕС не са провели 
свои ОС за излъчване на представители? При отговора на този въпрос са възможни 
два подхода.  

При първия подход провеждането на СОС няма да отговаря на демократичните 
принципи на управление на етажната собственост, израз на които е върховенството 
на ОС като основен и главен орган на ЕС. Само когато такива представители са 
били излъчени от ОС на всяка една от ЕС, тяхното присъствие на самото СОС не е 
от значение при спазване на предвидените от закона правила за кворум (чл. 15 ЗУ-
ЕС) и мнозинство (чл. 18, ал. 3 ЗУЕС). Правилата за кворум и мнозинство ще нами-
рат приложение само когато е спазено изискването за "излъчване" на представите-
ли по чл. 18, ал. 1 ЗУЕС. Едва след осъществяването на този ред и при започването 
на СОС се извършват преценките за кворум и мнозинство.  

При втория подход СОС ще се счете за редовно свикано и без да са проведени 
ОС на отделните ЕС, стига да е имало искане за свикване по чл. 18, ал. 2 ЗУЕС от 
страна на управителя на поне една от ЕС, адресирано до управителите на останали-
те ЕС. Този подход според мен изисква допълнителна правна уредба, предвиждаща 
                              

1 С приемането на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "м" ЗУЕС през 2011  г. беше 
потвърдена общата компетентност на ОСЕС по въпросите, свързани с управлението на об-
щите части на сградата. 
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специални законови гаранции (уведомяване и срок на възможно бездействие) за 
етажните собственици в "бездействащите" ЕС относно възможността да участват в 
СОС. Срокът за свикването на СОС следва да съобразява сроковете за свикване на 
ОСЕС по чл. 13, ал. 1 ЗУЕС (поставяне на покана 7 дни преди датата на събранието 
– в общия случай, 24 часа – в неотложни случаи). Такъв специален срок за свикване 
на СОС обаче не е посочен в чл. 18 ЗУЕС, който препраща към общите правила за 
провеждане на ОС. Не е посочено дали управителят, който инициира свикването на 
СОС, може да свика ОС в отделните ЕС, спазвайки законовите изисквания за това 
(разлепване, констатиране, уведомяване и пр.), или е достатъчно да уведоми упра-
вителите на ЕС относно искането си за свикване на СОС и те вече са тези, които 
следва да организират процедурата по чл. 18, ал. 1 ЗУЕС. Възможно е и трето ре-
шение, при което управителят, който инициира свикване на СОС, да спази общите 
законовите изисквания за свикване на ОС, като разлепи покана и дневен ред на 
СОС (а не на отделните ОСЕС) във всяка една от сградите, като в поканата посочи 
необходимостта етажните собственици да излъчат свои представители за СОС. От 
тук насетне отговорността за провеждането на ОСЕС е на етажните собственици в 
съответната сграда. Струва ми се, че това решение в най-голяма степен защитава 
интересите на етажните собственици, но то следва да бъде възприето при наличие-
то на специален минимален срок (по-дълъг от предвидените в чл. 13 ЗУЕС 7 дни за 
свикване на ОС в отделните ЕС) между инициативата по чл. 18, ал. 2 ЗУЕС на един 
от управителите и провеждането на самото СОС. Такъв специален срок не е пред-
виден в чл. 18 ЗУЕС, като въвеждането му изисква законодателна намеса. 

В подкрепа на необходимостта от предварителното провеждане на ОС на отдел-
ните ЕС, които да излъчат представители в СОС, са Решение № 13222 от 
18.08.2016 г. на СРС по гр. д. № 22076/2015 г.; Решение № 107 от 16.06.2015 г. на 
РС – Поморие по гр. д. № 18/2014 г.1; Решение от 21.12.2013 г. на СРС по гр. д. № 
27942/2012 г.; Решение № 2322 от 16.05.2013 г. на РС – Разлог по гр. д. № 
1366/2012 г.; Решение № 2016 от 14.04.2014 г. на РС – Варна, по гр. д. № 
13541/2013 г.; Решение № 64 от 27.03.2012 г. на РС – Смолян, по гр. д. № 1893/2011 г. 

1.2. Паралелни общи събрания 
Интерес представлява Решение № 2211 от 10.05.2013 г. на РС – Разлог, по гр. д. 

№ 1367/2012 г., в което се посочва следното:  
"Относно провеждането на съвместно общо събрание на две етажни собственос-

ти, това не само че не е забранено, както претендират ищците, а дори въпросът е 
изрично уреден в разпоредбите на чл. 18 от ЗУЕС. Сградите, построени в поземлен 
имот с идентификатор № …., са изградени с обща инфраструктура (курсив нався-
къде – СС) – ВиК, електро- и отоплителна инсталации, което налага единна поли-
тика по отношение на поддръжката на тези общи съоръжения на етажните собст-
веници на двете сгради. Разходите за отопление, както и много други от разходите 
                              

1 В това решение е констатирано и следното нарушение: "нито са посочени идеалните 
части от общите части на всяка от етажните собствености на блок 1 и блок 2, които се пред-
ставляват от явилите се на събранието лица". Подобно изискване, обаче, не се съдържа в 
ЗУЕС, а и съблюдаването му не би следвало да има значение с оглед възприетия принцип за 
гласуване в СОС с равен глас за всеки един от представителите на отделните ЕС. 
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на двете сгради, следва да се разпределят между всички собственици на апарта-
менти, застроени в поземлен имот с идентификатор № 02676.156.75. Затова отчи-
тането и бюджетирането на тези разходи следва да се извърши с участието на всич-
ки заинтересовани лица. Това всъщност е причината за провеждането на двете об-
щи събрания едновременно в смисъл по едно и също време и на едно и също място. 
Това не представлява нарушение на закона и не е основание за отмяна на решения-
та на ОС на ЕС С.Л.3, проведено на 26.10.2012." 

В разгледания от съда случай са били проведени две отделни, паралелни общи 
събрания на двете ЕС, макар и по едни и същи въпроси. Тези паралелни общи съб-
рания (ПОС) са своеобразна, допусната от съда по делото, алтернатива на СОС по 
чл. 18 ЗУЕС. Те биха били адекватен (и единствен) подход за решаване на въпроси-
те относно поддръжката на общата инфраструктура на две или повече ЕС, ако лип-
сваше специалната разпоредба на чл. 18 ЗУЕС и предвидената в нея възможност за 
провеждане на СОС. Разпоредбата на чл. 18 ЗУЕС предоставя възможност за пред-
ставителство на всяка една от засегнатите ЕС в едно отделно, съвместно ОС, под-
чиняващо се на специални правила за свикване (чл. 18, ал. 1 и ал. 2 ЗУЕС) и взема-
не на решения (чл. 18, ал. 3 ЗУЕС), докато ПОС са типичните ОС на всяка една от 
ЕС, които вземат едни и същи решения, по едно и също време и на едно и също 
място, относно общи и за двете ЕС части. В цитираното съдебно решение съдът е 
приел, че взетите от ПОС решения на практика имат ефекта на решения на СОС. 
Тази теза може да бъде подкрепена и с аргумента, че след като СОС – което е фор-
ма на непряко участие на етажните собственици при вземането на решенията от-
носно управлението на общи за няколко ЕС части (непряко участие, защото етаж-
ните собственици участват в СОС чрез представители), може да взема определени 
решения, то тези решения следва да могат да бъдат взети и от ПОС – които са фор-
ма на пряко участие на етажните собственици при вземането на решения относно 
управлението на общи за тяхната ЕС части (пряко участие, защото етажните собст-
веници участват или поне могат да участват в ПОС лично). Този извод може да 
бъде споделен само ако всички ПОС гласуват и приемат едни и същи по своето 
съдържание решения. При ПОС не би могло да се приложи правилото на чл. 18, ал. 
3 ЗУЕС относно мнозинството, с което се вземат решенията в СОС. Всяко едно от 
ПОС трябва при спазването на изискванията за мнозинство по чл. 17 ЗУЕС да е 
взело решение, което е едно и също по своето съдържание с това на останалите 
ПОС. Само в този случай "паралелните" решения на ПОС "ще наслагват" своето 
правно действие, като всяко едно от тях ще обвързва етажните собственици от съ-
ответната ЕС, а заедно ще водят до ефект, аналогичен на този, настъпващ в резул-
тат от вземането на решение (което е само едно) на СОС, проведено по чл. 18 ЗУЕС 
за решаването на същия въпрос. 

2. Компетентност на СОС 

2.1. Общи части, за които може да бъде проведено СОС 
Съгласно чл. 18, ал. 1 ЗУЕС СОС се свиква за решаване на "въпрос, който е 

свързан с общи части на две или повече етажни собствености". От текста на чл. 
18, ал. 1 ЗУЕС могат да бъдат направени няколко важни извода относно обхвата на 
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приложимостта на СОС. По-долу ще бъдат разгледани следните два въпроса: за кои 
общи части може да бъде проведено СОС и какви решения могат да бъдат приети 
на СОС. Нека да започнем с първия от тях. За целта бих искал да направя няколко 
важни класификации на общите части в ЕС. 

В зависимост от това кой ги притежава, могат да бъдат разграничени два вида 
общи части на ЕС:  

- части, които са общи за всички собственици на самостоятелни обекти в сграда-
та (общи части по чл. 38, ал. 1 ЗС), и 

- части, които са общи само за част от собствениците на самостоятелни обекти в 
сградата (общи части по чл. 38, ал. 2 ЗС). 

В зависимост от това как се управляват, могат да бъдат обособени други два ви-
да общи части на ЕС: 

- общи части на една етажна собственост (общи части, управлявани по чл. 11 
или по чл. 33 ЗУЕС); 

- общи части на две или повече етажни собствености (общи части, управлявани 
по чл. 18 ЗУЕС). 

Специфични въпроси възникват във връзка с общите части по чл. 38, ал. 2 ЗС и с 
общите части, управлявани по чл. 18 ЗУЕС. 

Нека първо разгледаме накратко общите части по чл. 38, ал. 2 ЗС. Съгласно 
чл. 38, ал. 2 ЗС може да се уговори частите на сградата, които обслужват само ня-
кои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи само на 
лицата, чиито помещения обслужват. При тази формулировка на закона следва да 
се приеме, че постигането на подобна уговорка следва да обхваща съгласието на 
всички собственици на самостоятелни обекти в сградата. Уговорката по чл. 38, ал. 
2 ЗС може да бъде постигната както при възникването на етажната собственост, 
така и след това.1 Тя има вещноправно действие и води до съпритежаване на общи-
те части по чл. 38, ал. 2 ЗС само от етажните собственици, чиито помещения тези 
части обслужват. Това поставя въпроса как да се управляват общите части по чл. 
38, ал. 2 ЗС: по правилата за управление на съсобствена вещ (чл. 30-33 ЗС) или по 
правилата за управление на етажна собственост (чл. 10-37 ЗУЕС)?  

Струва ми се, че отговорът на този въпрос зависи от броя на етажните собстве-
ници, които притежават общите части по чл. 38, ал. 2 ЗС.2 Ако тези етажни собст-
веници са повече от трима, управлението на общите части по чл. 38, ал. 2 ЗС след-

                              
1 За необходимостта уговорката по чл. 38, ал. 2 ЗС да бъде постигната в нотариална 

форма вж. Велинов, Л. Етажна собственост. Правен режим. С., 2003, с. 76. За обратното 
становище, според което уговорката може да бъде и неформална, вж. Христов, Н. Етажната 
собственост по българското гражданско право. С., 1962, с. 23. Според автора "форма за 
такава уговорка не е предписана. Достатъчно е решение на общото събрание на собствени-
ците, взето при общо съгласие на всички съсобственици". За необходимостта от отразяване 
на уговорката в последващи нотариални актове, с които се извършват разпореждания с 
обекти в сградата, вж. Стоянов, В. Вещно право. С., 2004, с. 298. 

2 За значението на броя на собствениците при определянето на приложимия режим на 
управление в една сграда вж. подробно Ставру, Ст. Въпроси на етажната собственост. С., 
2009, с. 140-146. Вж. също Маринова, Б. Етажна собственост. С., 2013, с. 113-119. 
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ва да се осъществява по правилата за управление на етажната собственост. Тази 
форма на управление условно бихме могли да обозначим като "етажна под-
собственост" (ЕПС): по-малка по своя персонален обем етажна собственост, същес-
твуваща в рамките на етажната собственост, обхващаща цялата сграда или целия 
вход. Ако обаче етажните собственици, ползващи се от уговорката по чл. 38, ал. 2 
ЗС, са двама или трима, при управлението им следва да се прилага режимът за уп-
равление на съсобствена вещ, предвид невъзможността да се формират органи за 
управление по ЗУЕС. И в двата случая идеалните части от общите части по чл. 38, 
ал. 2 ЗС ще са акцесорни към самостоятелните обекти, които обслужват – нещо, 
характерно за ОЧ на сградите в режим на ЕС, поради което по отношение на тях не 
следва да се прилагат правилата на чл. 33 ЗС. Когато общите части по чл. 38, ал. 2 
ЗС са такива по предназначение, техните съсобственици ще могат да вземат реше-
ние за изключването им от ОЧ на сградата. В този случай по отношение на тях ще 
възниква обикновена съсобственост, а когато с оглед на новото си предназначение 
имат достатъчна обособеност, те ще могат да получат и статуса на отделен самос-
тоятелен обект в сградата.  

Въпросът за приложимостта на СОС при общите части по чл. 38, ал. 2 ЗС тео-
ретично мислим единствено, когато управлението им се осъществява чрез ЕПС. В 
този случай за свикване на СОС би могло да се мисли при вземането на решения по 
отношение на части, които са общи за ЕС на цялата сграда (целия вход) и за ЕПС, 
съществуваща в тази или в съседна сграда (вход). Още по-екзотична е хипотезата 
на управление на части, които са общи за две ЕПС в рамките на ЕС на една и съща 
сграда (вход) или на ЕС на две или повече съседни сгради (входа). Приложението 
на чл. 18 ЗУЕС според мен не трябва да бъде изключвано само поради екзотичност-
та на посочените хипотези. Предвид многообразието на случаите в практиката и 
необходимостта от тяхното адекватно регулиране, възможността за провеждане на 
СОС по отношение на общи части по чл. 38, ал. 2 ЗС не следва да бъде изцяло и 
предварително отхвърляна. Приложимостта на чл. 18 ЗУЕС по отношение на общи 
части по чл. 38, ал. 2 ЗС следва да бъде преценявана с оглед изследването на зако-
новите предпоставки за свикване на СОС във всеки конкретен случай. 

Кои обаче са типичните хипотези на общите части, управлявани по чл. 18 ЗУЕС?  
Това са случаите, когато една сграда е разделена на входове и управлението се 

осъществява по входове (чл. 8, ал. 2 ЗУЕС). В тези случаи общи части за етажните 
собствености на съседните входове са общите стени между тях и общият покрив на 
сградата. Въпреки "разделеното" по входове управление тези общи части остават 
притежание на всички етажни собственици.1 Така управлението чрез ОСЕС на час-
тите на сградата, които са общи само за етажните собствености на отделните вхо-

                              
1 В този смисъл решението за разделно управление на входовете може само условно да 

бъде обозначено като "делба на етажната собственост" – разделя се управлението, но не и 
собствеността. Вж. Велинов, Л. Етажна собственост. Правен режим. С., 2003, с. 44. 
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дове (чл. 8, ал. 2 ЗУЕС), се комбинира с управление чрез СОС на частите, които са 
общи за цялата сграда (чл. 18 ЗУЕС).1  

Интерес представлява Определение № 233 от 26.04.2013 г. на ОС – Велико Тър-
ново по в. гр. д. № 451/2013 г., в което се приема следното: "Щом законът позволя-
ва атакуване на решенията на съвместното общо събрание по чл. 18 от ЗУЕС, на 
толкова по-голямо основание етажен собственик ще може да атакува и решения на 
по-малките етажни структури, ако такива има в сградата. Обратното виждане би 
довело до неприемливата възможност такава по-малка Е. С. да вземе решение, ка-
саещо цялата С. и тъкмо защото не е решение на събранието по чл. 18 от ЗУЕС, на 
лице вън от тази структура, но собственик на обект в сградата, да се откаже правна 
защита." Съдът е допуснал възможността, когато в единия вход на сградата е про-
ведено ОС на ЕС по чл. 8, ал. 2 ЗУЕС и взетите от него решения засягат управлени-
ето на ОЧ на цялата сграда, т.е. части, които са общи и за другия вход в сградата, 
етажните собственици на обекти в другия вход да могат да атакуват тези решения 
на ОС на ЕС на първия вход като незаконосъобразни, тъй като излизат извън ком-
петентността на ЕС на входа (те са в компетентността на СОС по чл. 18 ЗУЕС). 

Освен тази типична хипотеза на прилагане на чл. 18 ЗУЕС въпросът за свикване 
и провеждане на СОС се поставя и в някои други значително по-дискусионни слу-
чаи. За да бъдат разгледани те, бих искал да осъществя още едно разделение на 
общите части, което, струва ми се, има важно значение за изясняването на при-
ложното поле чл. 18 ЗУЕС: общи части на ЕС, които са части на сградата (всички с 
изключение на земята, върху която е построена сградата, и правото на строеж за 
изграждането на сградата), и общи части на ЕС, които не са части на сградата (зе-
мята, върху която е построена сградата, и правото на строеж за изграждане на сгра-
дата).  

Типичният случай, в който се прилага чл. 18 ЗУЕС, общите части, които се уп-
равляват чрез СОС, са части на сградата. Именно такива са общите части на 
етажните собствености, обособени по чл. 8, ал. 2 ЗУЕС в два съседни входа на една 
и съща сграда. Общите за съседните входове стени и покрив са части на сградата, в 
която са разположени тези входове. 

Значително по-дискусионни въпроси възникват, когато се опитаме да обосновем 
приложението на чл. 18 ЗУЕС по отношение на земята, върху която са построени 
няколко сгради в режим на етажна собственост. Възможно ли е в тази хипотеза да 
приемем, че земята е обща за етажните собствености в различните сгради част, без 
тя на практика, от архитектурна гледна точка, да е част от която и да е било от тези 
сгради? По правило чл. 38, ал. 1 ЗС посочва земята като обща част в ЕС. Макар и да 
не е част от сградата, земята може да бъде обща част на ЕС, когато тя се при-
тежава от етажните собственици в същото съотношение на дяловете, каквото е съ-
отношението на техните идеални части в съсобствеността върху останалите общи 
части на ЕС, съставляващи части на сградата.  

                              
1 За приемането, че в хипотезата на разделно управление на входовете се стига до "по-

ложение, че имаме отделни сгради", вж. Джеров, Ал. Жилищно-строителни кооперации и 
етажна собственост. С., 2001, с. 96. 
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Това изискване може да бъде удовлетворено, когато върху земята е построена 
една сграда и при прехвърлянето на самостоятелните обекти в нея са били прех-
върляни и съответните идеални части от правото на собственост върху земята. Така 
още с прехвърлянето на самостоятелните обекти като акцесорни към правото на 
собственост върху тях са били прехвърляни и съответните идеални части от земята. 

Значително по-трудно е обосноваването на земята като обща част на ЕС, когато 
върху земята са построени няколко сгради, макар и при прехвърлянето на самосто-
ятелните обекти в тези сгради да са били прехвърлени и идеални части от правото 
на собственост върху земята. За да се обоснове тезата, че земята следва да се разг-
лежда като обща част на ЕС във всяка една от сградите, е необходимо не само на-
личието на пълно съвпадение между, от една страна, титулярите на правото на соб-
ственост върху земята и, от друга страна, етажните собственици в отделните сгради 
(съсобственици на земята трябва да бъдат всички и само етажните собственици във 
всяка една от изградените сгради), но и равенство между процента на притежавани-
те от етажните собственици идеални части от общите части на сградите, в които се 
намират самостоятелните им обекти, и процента на притежаваните от тях идеални 
части от земята (законът не допуска етажните собственици да притежават различен 
процент идеални части от различни ОЧ на ЕС, тъй като етажните собственици имат 
еднакви, определени съгласно закона идеални части от всички ОЧ на ЕС). Тези две 
изисквания могат да бъдат спазени единствено, ако ОЧ и на двете ЕС се притежават 
в едно и също съотношение от едни и същи етажни собственици ("огледални" с 
оглед на притежанието ЕС), като същите тези етажни собственици притежават в 
същото отношение и съсобствеността върху земята. Когато съществува разминаване 
между съотношението на притежаваните от етажните собственици идеални част от ОЧ 
на сградата и притежаваните от етажните собственици идеални част от земята, послед-
ната следва да се управлява по правилата за съсобствеността (чл. 30-33 ЗС). 

Когато земята е притежание на трето лице, съпритежание само на част от 
етажните собственици или съпритежание между трети лица и част от етаж-
ните собственици, тя не представлява на ОЧ на ЕС и управлението ѝ не се подчи-
нява на режима по чл. 37-46 ЗС, съответно – на правилата по ЗУЕС. В този случай 
земята не е "обща за всички собственици" по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗС, а вместо 
нея акцесорно към правото на индивидуална собственост върху отделните обекти в 
сградата е правото на строеж върху земята (чл. 63 ЗС). Всеки един от етажните 
собственици, като носител на право на строеж за притежавания от него самостояте-
лен обект, може да ползва земята при условията на чл. 64 ЗС, според който "собст-
веникът на постройката може да се ползва от земята само доколкото това е необхо-
димо за използването на постройката според нейното предназначение, освен ако в 
акта, с който му е отстъпено правото, е постановено друго". Така в разглежданата 
хипотеза (при която земята не е ОЧ на ЕС) към правото на индивидуална собстве-
ност на всеки един от етажните собственици върху притежавания от него самостоя-
телен обект в ЕС се "прибавя" и правото (правомощие от акцесорното право на 
строеж) да се ползва от прилежащата земя (която е чужда собственост), доколкото 
това е необходимо за ползването на самостоятелния обект и общите части на сгра-
дата според тяхното предназначение (чл. 64 ЗС).  
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Постановяването на друго по чл. 64 ЗС трябва да бъде направено в "акта, с кой-
то е отстъпено правото" на строеж.1 При наличието на такава законова формули-
ровка остава дискусионен въпросът доколко може впоследствие, след учредяването 
на правото на строеж, с договор между собственика на постройката и собственика 
на земята да бъде постигнато съгласие относно определен начин на ползване на 
земята с оглед обслужване на сградата, който разширява предоставените от чл. 64 
ЗС възможности. Според мен разликата между "постановеното" в акта за отстъпва-
не на правото на строеж и уговореното в допълнителния договор между собствени-
ка на постройката и собственика на земята, е в естеството на техните правни после-
дици. Ако в първия случай за суперфициаря възникват вещноправни правомощия, 
които той може да противопостави на всеки следващ собственик на земята, то във 
втория случай се стига до възникването на облигационноправни отношения само 
между лицата, сключили договора. Вещноправно действие би могла да има и пос-
ледващата уговорка между собственика на земята и собственика на сградата, когато 
при постигането ѝ е спазена формата по чл. 18 ЗЗД и волята на страните е била да 
разшири обема на вече предоставеното право на строеж върху земята – това също 
представлява осъществяване на възможността, дадена от чл. 64 ЗС. По-долу ще 
разгледам единствено договора за ползване на земята, който има само облигацион-
ноправно действие. 

Основанието за допускането на възможността за сключване на подобен договор 
за ползване на земята с оглед изградената върху нея сграда е и разпоредбата на чл. 
9, ал. 1 ЗЗД, според която страните могат свободно да определят съдържанието на 
договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на 
добрите нрави. Няма основания възможността за сключването на подобен договор 
да бъде изключена от свободата на договаряне по чл. 9 ЗЗД. В него би могло да се 
уговори, освен предоставянето на определена прилежаща площ за конкретно (посо-
чено от страните) ползване от собственика на сградата, и поемането на ангажимент 
от страна на последния да поддържа така определената прилежаща площ към сгра-
дата. В този случай договорът за ползване на земята с оглед изградената върху нея 
сграда ще води не само до възникването на определени права за собственика на 
сградата (за ползване на съответната част от земята), но и до поемането от негова 
страна на определени задължения (за поддържане на съответната част от земята). 
Такъв договор следва да бъде обозначен като "договор за ползване и поддържане на 
прилежащ терен към сграда, построена в чужд имот". 

Сключването на подобен договор ще представлява действие по управление как-
то по отношение на правото на собственост върху земята, така и по отношение на 
правото на собственост върху сградата. Ето защо, когато земята се притежава в 
условията на съсобственост, а сградата се управлява като етажна собственост, ре-
шенията за сключването на посочения неименуван договор могат да бъдат взети от 
мнозинството съсобственици – като действие по управление на земята (чл. 32, ал. 1 

                              
1 Вж. също Панайотова-Чалъкова, Л. Суперфицията по българското вещно право. С., 

2009, с. 192, където се посочва, че постановеното друго по смисъла на чл. 64 ЗС може да 
бъде и съчетаване на право на строеж с право на ползване на земята. 
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ЗС), съответно от общото събрание на етажните собственици – като действие по 
управление на сградата (чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "м" ЗУЕС).  

Предоставянето на определена част от земята като прилежаща за ползване и 
поддръжка от собственика на сградата е решение, което може да бъде взето от съ-
собствениците на земята по реда на чл. 32, ал. 1 ЗС. В най-голяма степен то напо-
добява сключването на договор за отдаване на съответната реална част от земята 
срещу заплащането на наем. Спецификата на договора за ползване и поддържане на 
прилежащ терен към сграда, построена в чужд имот, се изразява в това, че съсобст-
вениците на земята не получават наем (цена) за предоставеното ползване на приле-
жащата площ, а вместо това последната се поддържа от собствениците на сградата. 
Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че когато самостоятелните обекти в 
сградата са били предлагани и продавани като част от жилищен комплекс, органи-
зиран фактически като жилищен комплекс от затворен тип, в сключения между 
страните договор за покупко-продажба може да бъде открито имплицитно съдър-
жащо се съгласие на купувача да ползва и поддържа определени, прилежащи към 
закупения от него обект, площи и инфраструктура в комплекса. В този смисъл мо-
же да се обоснове тезата, че сключването на договор за ползване и поддръжка на 
прилежащ терен към сграда има характера на действие на управление от гледна 
точка на съсобствениците, притежаващи повече от половината от земята, дори и 
когато в този договор не е уговорена цена, която да се заплаща от етажните собст-
веници в сградата, а е уговорено единствено задължение за тях да поддържат опре-
делената за сградата прилежаща площ. Договорът за ползване и поддържане на при-
лежащия терен единствено конкретизира съгласието относно ползването на определе-
на част от земята, имплицитно съдържащото се в договора за покупко-продажба на 
съответния обект в сградата – предвид естеството на комплекса, в който тази сграда се 
намира. 

Сключването на договор за ползване и поддържане на прилежащ терен към 
сграда, построена в чужд имот, може да се разглежда като действие за управление и 
от гледна точка на етажните собственици в сградата. Поемането на ангажимент 
за поддържане на прилежаща площ към сградата би могло да се разглежда като 
решение, свързано с управлението на общите части на сградата в режим на етажна 
собственост, когато не земята, а правото на строеж за сградата е обща част по сми-
съла на чл. 38 ЗС. Правото на строеж не е толкова "абстрактна" обща част на сгра-
дата, колкото изглежда на пръв поглед. Всъщност то се проявява в конкретни въз-
можности за етажните собственици, една от които е използването на земята, върху 
която е построена сградата, доколкото това е необходимо за използването на пост-
ройката (чл. 64 ЗС). Конкретизирането на съдържанието на тази възможност за пол-
зването на земята с оглед упражняването на правото на собственост върху сградата 
и свързаното с него право на строеж върху земята следва да бъде разглеждано като 
част от управлението на ОЧ на сградата по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "м" 
ЗУЕС. В този смисъл решението за сключване на договор по чл. 64 ЗС е от компе-
тентността на общото събрание на етажните собственици и то следва да бъде взето 
с мнозинство по чл. 17, ал. 3 ЗУЕС (повече от 50 на сто от представените идеални 
части от ОЧ на ЕС). Предвид спецификата на това решение – възникването в те-
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жест на етажните собственици на задължение за поддържане на чужд имот, смятам, 
че de lege ferenda законът следва да предвиди абсолютно мнозинство за вземането 
на това решение – повече от 50 на сто от всички идеални части от ОЧ на ЕС. Към 
настоящия момент обаче липсва основание (конкретно законово правило), което да 
изисква спазването на някакво абсолютно или квалифицирано мнозинство за взе-
мането на подобно решение от ОСЕС. 

Така въз основа на решението на мнозинството на съсобствениците на земята и 
решението на Общото събрание на етажните собственици в сградата може да се 
сключи договор за ползването и поддържане на прилежаща площ към сградата в 
режим на етажна собственост, построена в чужд имот, който да обвързва всички 
съсобственици на земята и всички етажни собственици. Допускането на подобна 
възможност, основаваща се на чл. 9 ЗЗД във връзка с чл. 64 ЗС, както и чл. 32, ал. 1 
ЗС и чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "м" ЗУЕС, представлява договорната алтернатива на 
предвидената в чл. 4 ЗУЕС възможност за едностранно определяне на прилежаща 
площ към сграда в режим на ЕС. Съгласно посочения чл. 4 ЗУЕС при преструкту-
риране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим 
на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот 
по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към 
сградата. Прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициа-
тива или по искане на заинтересованите лица, като за целта кметът на общината 
издава заповед, придружена от скица, с която се определят границите и предназна-
чението на площта. Посоченият ред по чл. 4 ЗУЕС се прилага единствено за земя, 
която е общинска собственост, тъй като в противен случай би представлявал нару-
шение на неприкосновеността на частната и на държавната собственост. Кметът би 
могъл да създава задължение за поддържане на прилежаща площ за етажните собс-
твеници в една сграда само когато тя е построена в квартал с комплексно застроя-
ване, в който земята се притежава като общинска собственост. 

Договорът за ползване и поддържане на прилежащ терен към сграда, построена 
в чужд имот, е алтернатива и на СОС по чл. 18 ЗУЕС при управлението на земята, 
върху която са построени няколко сгради в режим на етажна собственост. Когато 
етажните собственици или част от тях не са собственици на земята, те не могат да 
се разпореждат с нея. Решенията на СОС за използването и поддържането на чужда 
частна собственост като (обща) прилежаща площ към няколко сгради в режим на 
ЕС не попада в компетентността на СОС по чл. 18 ЗУЕС. Подобно решение би 
имало характера на нарушаване на неприкосновеността на частната собственост (в 
частта му за използване на чуждата земя) и евентуално на водене на чужда работа 
без натоварване (в частта му за поддържане на чуждата земя). 

2.2. Въпроси, за които може да бъде проведено СОС 
На първо място, въпросът, по който се свиква и провежда СОС, трябва да е свър-

зан с управлението на части, които са общи за две или повече етажни собственос-
ти. Съгласно чл. 8 ЗУЕС управлението обхваща "реда и контрола върху ползването 
и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим 
на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на 
собствениците, ползвателите и обитателите". Законовата дефиниция ограничава 
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управлението на ЕС, включително и чрез СОС, до ползването и поддържането на 
ОЧ на ЕС и спазването на вътрешния ред в сградата в режим на етажна собственост.  

На второ място, въпросът, по който се свиква и провежда СОС, трябва да е кон-
кретен, което предопределя и инцидентния характер на СОС по чл. 18 ЗУЕС. Ар-
гумент за това е използваното в чл. 18, ал. 1 ЗУЕС единствено число: "въпрос" 
(вместо множественото число "въпроси") – "при необходимост от решаване на въп-
рос, който …". СОС се свиква във връзка с решаването на конкретно възникнал 
въпрос, създаващ необходимост от вземане на общо решение. Това е и причината, 
поради която ЗУЕС не предвижда възможността да се свикват и формират съвмест-
ни управителни и контролни съвети на няколко етажни собствености. Управител-
ните и контролните съвети (за разлика от ОС) са постоянно действащи органи, кои-
то са натоварени със системното изпълнение на текущи функции (задачи), за как-
вито режимът на чл. 18 ЗУЕС не е пригоден и не намира приложение. В този сми-
съл СОС по чл. 18 ЗУЕС не е орган на управление на ЕС, а специфична форма за 
разрешаване на конкретен "висящ" (възникнал и нерешен) въпрос, "свързан с общи 
части на две или повече етажни собствености. Тя се прилага по повод на конкретна 
необходимост и функционира ad hoc. СОС разрешава конкретните въпроси, поро-
дили необходимостта от възникването му, след което се разпуска, а управлението 
на сградите и техните общи част се осъществява от техните органи. Изпълнението 
на решенията на СОС се осъществява от управителите на отделните ЕС. 

СОС по чл. 18 ЗУЕС не може: 
- да взема решения относно създаването на постоянно функциониращи към не-

го органи, дублиращи тези на отделните ЕС, излъчили представители в СОС; 
- да взема решения относно създаването на трайни правоотношения, от които 

произтичат общи периодични задължения за всеки един от етажните собственици 
в представените в СОС етажни собствености, като например: задължения за перио-
дичното заплащането на обща такса "поддръжка", която да се събира с оглед не-
конкретизирани бъдещи разходи за общите части на двете ЕС. При един по-
либерален и прагматично ориентиран прочит на чл. 18 ЗУЕС в компетентността на 
съвместното общо събрание би могло да се включи и правомощието то да взема 
решения, от които да възникват задължения за заплащане на определени периодич-
ни плащания, свързани с поддържането на общата за съответните етажни собстве-
ности инфраструктура. В този случай плащанията ще покриват конкретно опреде-
лени, периодично възникващи разходи за общите за съответните ЕС части. С до-
пускането на тази възможност ще се избегне необходимостта от периодичното 
свикване на съвместно общо събрание по чл. 18 ЗУЕС по въпроси, които са типич-
ни и повтарящи се във времето, и едновременно с това имат конкретен характер. 
СОС обаче не може да приема задължения за спазване на определен вътрешен ред 
във всяка една от ЕС, а единствено може да установи конкретни правила във връзка 
с ползването на инфраструктура, която е обща на съответните ЕС; 

- да взема решения относно начина на управление и поддръжка на частите, 
явяващи се общи за двете или повече етажни собствености, като например да 
вземе решение за учредяване на сдружение на собствениците по чл. 25 ЗУЕС, което 
да управлява общите части на съответните ЕС. Частите, които са общи за две или 
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повече ЕС могат да се управляват единствено чрез СОС, но не и чрез "съвместно" 
сдружение на собствениците в тези ЕС – това е още един аргумент в полза на инци-
дентния характер на въпросите, които решава СОС. Когато ЕС, за които частите се 
явяват общи, се управляват чрез сдружение на собствениците1, ОС на сдружението 
на собствениците във всяка една от ЕС излъчва съответните представители, които 
да участват в СОС. СОС не може да вземе решение общите за ЕС части да се уп-
равляват чрез сключването на специален договор за управление и поддръжка било 
то само между етажните собственици, или и с трето лице. Предвид неприкоснове-
ността на частната собственост (чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република Бълга-
рия) режимите на управление на сгради в режим на етажна собственост са импера-
тивно уредени от закона. Единствено при жилищните комплекси от затворен тип 
(ЖКЗТ) съществува изрична законова възможност за установяването на договорен 
режим на управление на сгради в режим на ЕС, като в управлението им се включва и 
управлението на земята, върху която тези сгради са построени, но за приложимостта на 
този специален договорен режим е необходимо да са налице условията по чл. 2, ал. 1 
ЗУЕС във връзка с параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУЕС.  

СОС по чл. 18 ЗУЕС е форма за съвместно решаване на конкретно възникнал 
проблем, касаещ общите части на сградите на няколко етажни собствености, а не е 
способ за конституиране на някаква нова ("вторична" и постоянно действаща) 
представителна общност за управление (от "второ ниво"), нито пък способ за 
въвеждане на нов начин (режим) на управление, който да се конкурира или да се 
наслагва към законовия режим за управление във всяка отделна ЕС. Недопустимо е 
с решенията си СОС по чл. 18 ЗУЕС да изземва или да суспендира правомощия на 
ОС на отделните ЕС, като на етажните собственици се налагат определени разходи 
или начин на управление на притежаваните от тях общи части, който се различава 
от предвидения в закона. Разпоредбата на чл. 9 ЗУЕС предвижда само две форми на 
управление на етажната собственост: общо събрание и сдружение на собственици-
те. СОС не е паралелен режим на управление на ЕС по смисъла на чл. 9 ЗУЕС, а е 
инцидентна, "помощна" и изключителна форма за решаване на възникнали ad hoc 
въпроси, касаещи части, които са общи за няколко етажни собствености. 

В подкрепа на посочените разсъждения може да бъде посочена и съдебната 
практика. Практиката на съдилищата относно провеждането на СОС (чл. 18 ЗУ-
ЕС) е основно във връзка с една сграда, която се управлява по входове (секции) – 
съгласно възможността, предоставена от чл. 8, ал. 2 ЗУЕС: Решение № 491 от 
5.02.2014 г. на ОС – Благоевград, по в. гр. д. № 864/2013 г.; Решение № 384 от 
25.05.2016 г. на ОС – Варна, по в. т. д. № 251/2016 г.; Решение № 976 от 26.10.2012 г. 
на ОС – Бургас по в. гр. д. № 1470/2012 г.; за "няколко етажни собствености в сгра-
дата" – вж. също Определение № 216 от 18.04.2013 г. на ОС – Велико Търново, по 
в. гр. д. № 450/2013 г.; Решение № 1166 от 30.12.2014 г. на РС – Велико Търново, 
по гр. д. № 2627/2014 г.; Решение № 101 от 29.01.2014 г. на РС – Велико Търново, 
по гр. д. № 580/2013 г.; Решение № 74 от 22.01.2014 г. на РС – Велико Търново, по  
                              

1 За сдружението на собствениците като форма на управление на ЕС вж. Желев, Ив., К. 
Каликов, П. Захариев, Б. Маринова Сдруженията на собствениците в системата на управле-
ние на етажната собственост.  



189 

гр. д. № 578/2013 г.; Решение № 51 от 17.01.2014 г. на РС – Велико Търново, по гр. д.  
№ 577/2013 г.; Решение № 61 от 17.01.2014 г. на РС – Велико Търново, по гр. д.  
№ 584/2013 г. Посочените решения потвърждават тезата, че СОС се свиква и про-
вежда по конкретно възникнал повод, а не за създаване на паралелен режим на уп-
равление на всички ЕС в сградата. 

Разгледаните въпроси, касаещи прилагането на разпоредбата на чл. 18 ЗУЕС, 
разкриват недостатъчността на съдържащите се в нея законови текстове. С развити-
ето на градската архитектура и със засилването на интереса към модерните жилищ-
ни комплекси все по-често ще се поставят въпроси относно съвместното управле-
ние на няколко съседи сгради, включително и на земята, върху която те са построе-
ни. Тяхното адекватно разрешаване изисква допълването на съществуващите и 
приемането на нови правила за управление на етажните собствености и най-вече на 
правилата, уреждащи договорния режим на управление на ЖКЗТ (чл. 2 ЗУЕС) и 
разрешаването на общи за няколко ЕС въпроси чрез СОС (чл. 18 ЗУЕС). 
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Резюме 
Целта на чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД е не да уреди заобикалянето за закона изобщо, а да го 

въздигне в специално основание за нищожност на сделките. Това не означава, че законът 
може да бъде заобиколен само чрез извършването на сделки. Интерес представляват прав-
ните последици в този случай, предвид обстоятелството, че заобикалянето на закона е осно-
вание за нищожност не по принцип, а само по отношение на правните сделки.  

Ключови думи: заобикаляне на закона, правни сделки, юридически събития и действия, 
законови забрани. 

PARTICIPATION OF LEGAL EVENTS AND LEGAL ACTS  
IN AGERE IN FRAUDEM LEGIS 

Assist. Dr. Delyan Nedev  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

nedevdelyan@gmail.com 

Summary 
Art. 26, Par.1 of Obligations and Contracts Act does not regulate the circumvention of the rules 

of law in general. This provision only declares the contracts participating in agere in fraudem legis 
void. Still it is not stated that the circumvention cannot be achieved by means of other legal facts. 
The legal effects in those cases are not explicitly prohibited.  

Key words: Circumvention of the Rules of Law, Contracts, Legal Events, Legal Acts, Legal 
Prohibitions.  

 
1. Във фактическия състав на заобикалянето на закона поначало се включват на-

личието на няколко (две или повече правни сделки (обективен елемент) и специ-
фичната непозволена цел, преследвана от страните (субективен елемент). Споде-
ляйки това мнение1, в следващите редове искам да обърна внимание на възмож-
                              

1 Въпросът дали съставът на заобикаляне на закона по чл. 26, ал.1, пр.2 ЗЗД изисква на-
личието на поне две сделки или е достатъчна само една, е спорен. Че съставът на заобика-
лянето може да включва само една сделка, настояват например: Таджер, В. Гражданско 
право на НРБ. Обща част, дял втори, второ изд. С., Софи-Р, 2001, с. 488, 489. Рачев, Ф. 
Гражданско право. С образци на писмени защити, трето прераб. и доп. издание. С., УИ 
"Стопанство", 2003, с. 399. Павлова, М. Гражданско право – обща част, второ прер. и доп. 
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ността да се касае не задължително за две или повече правни сделки, а изобщо за 
два или повече юридически факта, обединени от една обща цел. За да бъде възмож-
но такова "обединяване", е необходимо съгласие на участващите лица, както и поне 
единият от тези юридически факти да е под техен контрол, т.е. да преставлява 
правно действие. Другият би могъл да бъде и юридическо събитие.  

 В доктрината и практиката вниманието при заобикалянето на закона е насочено 
към сделките1, именно защото чл. 26, ал. 1, пр.2 ЗЗД визира договори (сделки). 
Целта на тази норма е обаче не да уреди заобикалянето за закона изобщо, а да го 
въздигне в специално основание за нищожност на сделките. Това не означава, че 
законът може да бъде заобиколен само чрез извършването на сделки. Интерес 
представляват правните последици в този случай, предвид обстоятелството, че зао-
бикалянето на закона е основание за нищожност не по принцип, а само по отноше-
ние на правните сделки. В този смисъл въпросът е по-общ и по-скоро стои в проб-
лематиката на общата теория на правото2. 

Прехвърлителната правна сделка може да представлява титул за собственост, 
защото, наред с облигационноправните си последици, е способна да доведе до при-
добиването на съответното вещно право (чл. 24 ЗЗД). Същият резултат (придобива-
нето) би могъл да се постигне както от друг деривативен способ (например насле-

                                                                                                                                      
издание. С., Софи-Р, 2002, с. 530, 531. Русчев, Ив. Нищожност на договорите и едностран-
ните сделки по чл. 26, ал.1 ЗЗД. – Пазар и право, 2003, кн. 1. ЕПИ Online, и в най-ново време 
Топузов, Д. Нищожност на брачния договор. С., Сиела, 2016, с. 155, 156. Че са необходими 
поне две сделки, поддържат Димитров, М., Основанията за нищожност по чл. 26, ал.1 ЗЗД, 
С., Сиби, 2013, с. 199 и сл. и Димитров, Ив. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, 
извършени от вложители и длъжници на "Корпоративна търговска банка" АД. – сп. Норма, 
2016, кн. 3, достъпна и в http://challengingthelaw.com/targovsko-pravo/cesia-i-prihvashtane/. 
Подкрепям второто становище, като се присъединявам към аргументите, изложени от цити-
раните автори.  

1 Вж. например Василев, Л. Гражданско право на Народна Република България, трето 
прер. и доп. изд. С., Наука и изкуство, 1956, с. 432-434. Таджер, В. Гражданско право на 
НРБ. Обща част, дял втори, второ изд. С., Софи-Р, 2001, с. 488, 489. Рачев, Ф. Гражданско 
право. С образци на писмени защити, трето прераб. и доп. издание. С., УИ "Стопанство", 
2003, с. 399. Джеров, Ал. Гражданско право, трето прераб. и доп. изд. С., Труд и право, 
2012, с. 473. Стефанов,  Г. Основи на гражданското право. Обща част. Вещно право. Обли-
гационно право. В. Търново, Абагар, 2007, с. 133. Павлова, М. Гражданско право – обща 
част, второ прер. и доп. издание. С., Софи-Р, 2002, с. 530, 531. Кацарски, Ал. Заобикалянето 
на закона като основание за нищожност на сделките. – Съвременно право, 1992, кн. 1, както 
и в сборника Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика, съст.:  
В. Ивчева, С., Сиела, 2008, с. 215-225. Въпреки фокуса върху сделките, защото проблемът 
се обсъжда именно в контекста на чл. 26, ал.1 ЗЗД, проф. В. Таджер и проф. М. Павлова 
говорят в изложението си и сякаш по-общо: за средства за постигане на забранения резултат 
посредством заобикалянето.  

2 Ганев, В. Учебник по обща теория на правото. Част първа, второ доп. изд, фототипно. 
С., ДФ "7М График", 1990, с. 317, говори за общо за правни действия, чрез които се заоби-
каля законът.  
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дяване), така и чрез оригинерен способ1. Затова, на първо място, възможно е заоби-
калянето на закона да бъде извършено както чрез комбинация от две или повече 
сделки, водещи до придобиване, изменение или изгубване на вещни права, така и 
от други юридически факти, поне единият от които има такива последици.  

2.1. Н а с л е д я в а н е . В чл. 38, ал. 1 от Закона за културното наследство 
(ЗКН) е установена забрана за директорите и служителите в националните, регио-
налните и общинските музеи и в музеите със смесено участие да придобиват ко-
лекции или отделни културни ценности от тематичния обхват на музея, освен по 
наследство. Възможно е такъв предмет да бъде прехвърлен на бъдещ наследодател 
на служителя на музея, с целта след смъртта му той да бъде наследен. Въпросът 
има практически смисъл, когато смъртта се очаква да настъпи скоро.  

По същия начин би могла да бъде заобиколена и конституционната забрана за 
придобиване на земя от чужденци. Извън хипотезите на Договора за присъединява-
не към ЕС или сключен нарочен международен договор, чужденци могат да придо-
биват земя само като наследници по закон (чл. 22, ал. 1 от Конституцията)2.  

Така, и в двата случая, А, вместо да прехвърли вещта направо на Б, я прехвърля 
на В, чиято смърт се очаква скоро и на когото Б е единствен наследник.  

 Следва да се отбележи, че сделките, с които посоченото имущество се прехвър-
ля от третото лице на бъдещия наследодател, трудно могат да бъдат квалифицирани 
като такива върху неоткрито наследство. С тях наследодателят придобива, а не се 
разпорежда с права. 

 В дадените примери законът се заобикаля чрез участието на една прехвърли-
телна сделка и наследственото правоприемство.  

Заобикаляне на закона обаче е възможно и без каквото и да е участие на правна 
сделка. Така е в следващите примери.  

2.2. П р и д о б и в н а  д а в н о с т . Идеята за заобикаляне на закона чрез дав-
ност не е чужда на нашето право. Чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗСГ (отм.) не е допускал придо-
биване по давност на недвижими имоти и на вещни права по чл. 15 ЗСГ3, ако при-
добивната давност се използва за заобикаляне на законни разпоредби, които не 
допускат придобиване на недвижимия имот или на вещното право от владелеца 
чрез други правни способи. Според ВС на РБ нормата на чл. 29, т.4 ЗСГ "визира 
общо правните способи, а те са както оригинерните, включително и придобивната 
давност, така и деривативните – чрез сделки. Тези правни способи са визирани 

                              
1 Разбира се, има разлика в "биографията" на правото – различните способи се отразяват 

по различен начин на сигурността на правото и на правата на третите лица. Но основният 
ефект – придобиването – е налице.  

2 Конституционната забрана може да се заобиколи и чрез един доста познат и използван 
способ – създаване специално за целта на еднолично ООД от чужденеца и придобиване на 
земята от дружеството.  

3 Чл. 15 ЗСГ (отм.) предвижда, че собствеността се прехвърля, а правото на строеж, 
пристрояване и надстрояване се учредява или прехвърля, а правото на ползване се учредява 
чрез ОНС, освен ако сделката не се извършва между съпрузи, братя и сестри или съсобстве-
ници, или пък не се касае за села, изключени от закона. 
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именно в общата норма на чл. 15, ал. 1 ЗСГ" (Решение № 3 от IX.1994 г. по гр. д. № 
2/94 г., Пленум на ВС). 

Според мен, въпреки че тук законодателят буквално допуска заобикаляне чрез 
придобивна давност, той всъщност уставява принципна забрана за придобиване, 
ако не е спазен определеният ред в чл. 15, ал. 1 ЗСГ. "Щом законодателят не допус-
ка придобиването на право на собственост и вещни права чрез сделка, то и владе-
лецът не може да ги придобие по давност" – посочва ВС в цитираното решение. В 
практиката си ВС е приемал, че е налице заобикаляне чрез давност, без да изследва 
изобщо субективния елемент (Решение № 364 от 22.06.1987 г. по гр. д. № 242/87 г., 
IV г.о.). Без субективен елемент не е налице заобикаляне; така според мен чл. 29, 
ал. 4 ЗСГ, въпреки че формално говори за заобикаляне, всъщност установява пряка 
законова забрана.  

Това обаче още не означава, че законодателят не допуска възможността и за ис-
тинско заобикаляне при използването на ефекта на давността и че такова не би 
могло да бъде извършено. Ако наистина се касае за заобикаляне на закона чрез 
придобивна давност, най-малкото следва да са налице следните два акта, обвързани 
от намерението на страните да преследват забранения от закона резултат. Първият 
би бил предаване на владението със съгласие на досегашния собственик– юриди-
ческа постъпка, включваща правнорелевантна воля. Вторият – придобиване по дав-
ност от новия владелец. Тези два ЮФ следва да са свързани от общата цел: заоби-
калянето на разпоредбите на ЗСГ. Такава комбинация е възможна и безпорно е об-
хваната от законовата забрана на чл. 29, ал. 1, т.4 ЗСГ (отм.).  

 Днес подобно заобикаляне също е мислимо. Например забраната за купуване 
(чл. 185 ЗД) би могла да се осъществи по следния начин. Страните се споразумяват 
за продажба на имота, но не я извършват, защото тя би била нищожна поради про-
тиворечие със закона. "Продажната цена" обаче се заплаща (юридическа постъп-
ка)1. Владението се предава и след изтичане на давността имотът се "придобива".  

По подобен начин би могла да бъде заобиколена забраната за дарение на имот от 
недееспособно лице (чл. 130, ал. 4 СК). Достатъчно е неговият законен представи-
тел да "изостави" имота и да не препятства владението, респективно придобиването 
му по давност от трето лице.  

2.3. Д р у г и  п ъ р в и ч н и  с п о с о б и . Казаното по отношение на давност-
та важи и за други оригинерни способи. Например спорната вещ би могла да бъде 
присъединена към главна и така да се придобие от лицето, което няма право да я 
купи (чл. 97 ЗС). Присъединяването ще бъде "заплатено", защото всъщност ще заоби-
каля желаната от страните, но невъзможна за тях, продажба. В случая ще се касае за 
две юридически постъпки: присъединяването и заплащането на "продажната" цена.  

2.4. П о г а с и т е л н а  д а в н о с т . Погасителната давност би могла да бъде 
използвана например там, където са забранени опрощаването и изобщо отказът от 
права. Например при недееспособни (чл. 130, ал. 4 СК). Както законният предста-
вител може да допусне придобиването ѝ по давност от трето лице, така може и да 

                              
1 Фактът, че се касае за недължимо платено (чл. 55, ал.1 ЗЗД), е ирелевантен с оглед цел-

та на страните и с оглед обстоятелството, че парите са фактически предадени.  
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не предприеме правни действия по събирането на дълга на един недееспособен1. 
Договорът при споразумяване във вреда на представлявания не поражда действие 
(чл. 40 ЗЗД), но този частен случай не се разпростира върху действието на други 
юридически факти. Съзнателното ощетяване на имуществото на недееспособния 
ще бъде деликт и в редица случаи престъпление (чл. 217 НК), но това още не озна-
чава, че давността няма да породи действието си.  

2.5. Юридическите факти, които могат да се използват за заобикаляне на закона, 
могат да водят до придобиване, изменение или загубване не само на вещни или 
облигационни, но и на лични и семейни права. Например заобикаляне на закона 
чрез п р о м я н а  в  г р а ж д а н с к о т о  с ъ с т о я н и е . Един малко вероятен, 
но възможен случай представя как би могла да бъде заобиколена конституционната 
забрана за еднополови бракове (чл. 46, ал. 1 от Конституцията). Българският съд е 
пределно либерален в делата, свързани с допускане на промяна на пола в гражданс-
кото състояние (акта за раждане) на едно лице. "Разглеждането на човека все пове-
че като социално, а не като биологично същество дава основание за приоритет на 
психичния пол – половото самосъзнание и самоидентичност на лицето" – посочва 
СГС в решение от 03.11.2016 г. по гр. дело № 5037/2016 г., допускайки промяна на 
пола, преди медицинска интервенция, на базата на експертиза и свидетелски пока-
зания. Може да се твърди, че съдебната ни практика полът се схваща все повече 
като психично състояние, не толкова като биологично2. Това улеснява промяната 
му, включително повече от един път3. Ако едно лице, за да заобиколи забраната за 
еднополови бракове (прикрита зад дефинирането на брака като съюз между мъж и 
жена), симулира транссексуалност, измени пола си, сключи брак с лице от (вече) 
противоположния пол и след това с последващо съдебно решение "върне" биоло-
гичния си пол, на практика ще се стигне до еднополов брак. Наистина, може първи-
ят процес, с който полът е променен за пръв път, да се разглежда като симулативен. 
Но да се говори за симулацията при решения, засягащи гражданското състояние и 
следователно действащи erga omnes, няма особен практически смисъл – решението 
винаги ще породи правните си последици. Налице ще бъде заобикаляне на дейст-
ваща конституционна разпоредба посредством промяна в гражданското състояние 
и сключване на граждански брак.  

Видя се, че заобикаляне на закона би могло да се постигне чрез различни ком-
бинации. Освен чрез две или повече сделки, възможни са комбинации от сделка и 
друг юридически факт или дори от няколко юридически факта, нито един от които 
не е правна сделка. На свой ред тези факти биха могли да бъдат юридически пос-
тъпки, юридически събития и дори неправомерни деяния. Следва да бъде налице 

                              
1 Законът не забранява давността да тече срещу недееспособни, а само я спира за време-

то, през което те нямат назначен законен представител или попечител и 6 месеца след това – 
чл. 115, ал. 2, ЗЗД.  

2 Критика на тезата за предимството на психичния пред биологичния пол вж. Ставру, Ст. 
Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа. С., Фенея, 2014, с. 238 (бел. № 322) 
и с. 239.  

3 По въпроса дали промяната на пола за втори път следва да се допуска, вж. Ставру, Ст. 
Цит. съч., с. 225, 239.  
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субективен елемент – преследваната от страните и забранена от закона цел. Разбира 
се, за да бъде релевантна тази цел (а не участниците само да очакват "шансът" да ги 
ощастливи) следва поне един от участващите ЮФ да може да бъде контролиран от 
тях, което ще рече да бъде правно действие – или правна сделка, или юридическа пос-
тъпка, или неправомерно деяние. Другият би могъл да бъде и юридическо събитие.  

Какви са практическите последици от казаното?  
На първо място, ясно е, че когато заобикалянето е осъществено чрез участието 

на сделка и друг юридически факт, сделката продължава да бъде нищожна. Т.е. чл. 26, 
ал. 1, пр. 2 ЗЗД установява нищожност не само когато заобикалянето се извършва 
чрез комбинация от сделки, а и винаги, когато сделка изобщо участва в състав на 
заобикаляне. Така до "успешен ефект" на комбинацията няма да се стигне, защото 
прехвърлителната сделка няма да породи правния си ефект. В посочените по-горе при-
мери със заобикаляне на чл. 38 ЗКН и чл. 22 от Конституцията, прехвърлителните 
сделки към наследодателите ще бъдат нищожни поради заобикалянето на закона.  

По-сложни са случаите, при които сделка отсъства. Предвидената в чл. 26 ЗЗД 
нищожност визира сделките, а не всички придобивни фактически състави. Не може 
да се говори за нищожност на придобивната давност или присъединяването напри-
мер. Те са факти от обективната действителност, които, ако се случат, независимо 
защо са се случили, водят до придобиване на права. Законодателят не забранява 
заобикалянето на закона чрез такива фактически състави. Това би могло обаче да се 
постигне, когато се забрани не само съответният способ, а изобщо придобиването 
от определени лица и/или на определени права. Например чл. 185 ЗЗД: целта на 
закона е да се избегне конфликтът на интереси и едва ли най-доброто разрешение е 
изричната забрана само на покупката. Следва да се забрани изобщо придобиването 
на посочените права от посочените в закона лица. Тук може да се припомни, че чл. 
230, ал. 1 ЗЗД (отм), въпреки че се намира в отдела за продажбата, е забранявал на 
съдиите, лицата от прокурорския надзор, секретарите, приставите, адвокатите, и 
нотариусите да бъдат въобще приобретатели на спорните права.  

По същия начин бракът няма да бъде нищожен, ако бъде заобиколена разпоред-
бата на чл. 46, ал. 1 от Конституцията по описания по-горе начин. 

Когато заобикалянето е извършено чрез неправомерни деяния, ще може да се ан-
гажира юридическа отговорност (гражданска, административноправна, наказателна). 
Това обаче още не значи, че целта на заобикалянето няма да бъде изпълнена и права-
та, до които субектите се домогват, да бъдат придобити. Следва да се постави въпро-
сът: може ли на лицето, което се ползва от такова заобикаляне, да се отрече правото, 
поне в случаите, при които поведението може да се счита за противоречащо на доб-
рите нрави или дори противозаконно1? Общо правило, че никой не може да се ползва 
от собственото си неморално или незаконно поведение, липсва. Още повече, че ефек-
тивността на оборота налага признаването на правните последици и поради правата 
на третите лица, които може да са придобити в един следващ момент.  
                              

1 А такова невинаги ще бъде налице. Достатъчно е да си представим хипотеза, при която 
правата се придобиват от лице, което не знае за комбинацията или знанието му не би било 
релевантно – например недееспособен: "изоставеният" имот се владее и придобива за него 
от законния му представител.  
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4. Може да бъде направено следното наблюдение. Не само заобикалянето на за-
кона е институт, традицинно свързван с правните сделки, но всъщност много по-
широк. Например освен привидни сделки, може да има "привидни деликти" или 
"престъпления". Във всички подобни случаи правните последици, които законът 
предвижда за истинските действия, не настъпват, защото липсва фактът от хипоте-
зата на правната норма. (Привидната сделка не е действителна сделка, привидната 
кражба не е истинско противозаконно отнемане на чужда движима вещ). Например, 
както пише проф. В. Ганев, "една привидна кражба не е истинска кражба и не на-
рушава диспозицията на основната норма "не кради"!"1. Наистина проф. В. Ганев 
не използва термина "привидност" като симулация, а изобщо като несъобразяване с 
хипотезата на правната норма. Симулацията при сделките обаче е частен случай на 
привидността в правото изобщо. Симулацията изисква съглашение между страните и 
правна сделка, на която не се целят правните последици; привидността изобщо може 
да се опише като състояние, което само привидно осъществява хипотезата на правната 
норма. Но за целите на изложението, от посочената перспектива може да се направи и 
по-близък паралел и с понятието за симулация като правен институт при сделките.  

Например привидна ще бъде кражбата в един социален експеримент, в който 
"крадецът" (първи участник) уж взима портфейла от "жертвата" (втори участник) и 
след това се наблюдават реакциите на нищо неподозиращите хора. Тук не е налице 
престъпление и съответно няма да настъпят правните последици на наказателната 
отговорност. Налице е своебразна "симулация" на престъплението, което означава – по 
подобие със симулацията при сделките – липса на типичните правни последици на 
юридическото действие (тук: липса на наказателна отговорност).  

Разликата със заобикалянето е, че при последното сделките са по принцип ва-
лидни и само общата цел на страните да заобиколят закона обосновава тяхната ни-
щожност2. Подобна цел обаче ще бъде ирелевантна за заобикалянето чрез други 
юридически факти. След като тези факти са се случили, те ще породят правни пос-
ледици, за разлика например от привидната кражба. При заобикалянето имаме 
принципна валидност, т.е., принципно пораждане на правните последици, защото 
поначало целта на участниците да заобиколят закона е ирелевантна и не може да се 
отрази на правния ефект от един фактически състав. По изключение, когато се ка-
сае за заобикаляне чрез правни сделки, ще бъде налице нищожност поради изрич-
ната разпоредба на чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД.  

Така, макар привидността и заобикалянето да са по-общи институти в правния 
мир, привидността поначало означава неприлагане на хипотезата на нормата, не-
възникване на правните последици във всички случаи, докато при заобикалянето 
такова невъзникване е само по изключение – доколкото се касае за правните сделки.  

5. От горното следва, че българският законодател не забранява заобикалянето на 
закона изобщо. Липсва обща забрана за придобиване, изменение или изгубване на 
                              

1 Ганев, В. Учебник по обща теория на правото. Част първа, второ доп. изд, фототипно. 
С., ДФ "7М График", 1990, с. 496.  

2 Вж. аргументите у Кацарски, Ал. "Заобикалянето на закона като основание за нищож-
ност на сделките", В: сб. Нотариалното производство в светлината на новата съдебна прак-
тика, съст.: В. Ивчева, С., Сиела, 2008, с. 220. 
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права, ако това се извършва при заобикаляне на закона. Това е обяснимо и правил-
но. Подобна забрана би поставила на изпитание правния живот в една модерна и 
правова държава. Поначало намерението на страните е правнорелевантно, само ако 
законът предвижда това. Дори в чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД това намерение (целта за 
заобикаляне на закона) не е експлицитно посочено, въпреки че в доктрината е въз-
прието категорично. Но да се забранява по принцип последицата от някакво наме-
рение у страните за заобикаляне на закона, означава по недопустим начин да се 
ограничават правните субекти. При това – в душевния им живот.  

Затова, забранено е единствено участието на правните сделки в състав на заоби-
каляне на закона (условно, заобикаляне в "тесния смисъл"). Това навежда на след-
ния извод, засягащ правотворчеството.  

Проблемите на заобикалянето на закона са проблеми на два типа законови заб-
рани: на резултата и на средствата. В доктрината правилно се отбелязва, че всяка 
правна сделка има свой, собствен, "специфичен резултат, който не е присъщ на 
сделките от друг тип"1. Следователно, когато е забранена конкретната сделка, стои 
проблемът какво означава заобикалянето на закона – резултатът от "сурогатните" 
сделки може да е близък, но никога няма да бъде идентичен. Действието на сделка-
та може обаче да "се разбие" на няколко части: специфичен резултат – типичните, 
"лични" само за тази сделка облигационни права и отношения, и един неспецифи-
чен резултат, за който сделката е само един от няколко варианта – например при-
добиването на вещно право, което може да бъде извършено и чрез много други 
различни способи. Резултатът може да бъде представен и не толкова общо: напри-
мер не придобиването на вещно право по принцип, а само възмездното придобиване.  

Например специфичен резултат на продажбата са възникването на задълженията 
за двете страни: продавачът да прехвърли собствеността и да предаде вещта, а ку-
пувачът да заплати цената и да я получи (чл. 183, чл. 187 ЗЗД). Точно този резултат 
не би могъл да бъде постигнат по друг начин, освен с тази сделка. Мислими са оба-
че комбинации от сделки, чрез които се постига достатъчно близък ефект, за да 
бъде налице заобикаляне на закона, ако точно продажбата е забранена. Например 
замяна2, при която обаче едната вещ не се прехвърля, защото се оказва чужда, и 
заменителят заплаща обезщетение3.  

                              
1 Кацарски, Ал. Цит. съч., с. 216. 
2 Би могло да се поддържа, че след като правилата за продажбата се прилагат и за замя-

ната съответно (чл. 223 ЗЗД), евентуалната забрана (например чл. 185 ЗЗД) ще важи и при 
двата договора и следователно при замяна ще бъде налице пряко нарушение на закона, а не 
заобикалянето му. В литературата обаче това се поставя под съмнение. Прякото приложе-
ние именно на чл. 185 ЗЗД се отрича при замяната в Панайотова – Чалъкова, Л. Замяната и 
българското гражданско право. С., Фенея, 2013, с. 129-133.  

3 Възможно е да има законова забрана с оглед предмета на сделката или с оглед субекта 
(страната), както и различни съчетания между тях. Вж. примери и анализ у Кацарски, Ал. 
"Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките". В: сб. Нотариалното 
производство в светлината на новата съдебна практика, съст.: В. Ивчева, С., Сиела, 2008,  
с. 216-220. 



198 

Неспецифичният резултат е способността на продажбата, ако е на индивидуално 
определена вещ, да направи купувача собственик (чл. 24 ЗЗД). Този резултат би 
могъл да бъде постигнат с всеки друг способ за придобиване на вещни права. "По 
средата" стои един по-общ от специфичния резултат, но не толкова общ, колкото е 
неспецифичният: получаването на собственост по възмезден начин. Този резултат 
би могъл да бъде постигнат чрез други възмездни прехвърлителни сделки, но далеч 
не чрез всички придобивни способи.  

Следователно сделката може да се представи както като резултат сама по себе си 
(когато се визират собствените ѝ уникални последици), така и като само едно от 
няколко средства за постигане на един по-общ резултат – например придобиването 
на едно право, или придобиването на едно право по някакъв начин (възмездно), или 
придобиването на едно право от определено лице по определен начин. Съответно 
законодателят може да цели да забрани само продажбата или само възмездното 
придобиване, или придобиването изобщо.  

 От тази гледна точка проблемите на заобикалянето на закона са проблеми на 
два типа законови забрани: на резултата и на средствата. Когато законът забранява 
самото средство, например извършването на определена сделка, няма пречка нейният 
неспецифичен резултат да бъде постигнат посредством други юридически състави.  

Затова, законодателят ясно трябва да разграничава случаите, при които не желае 
средствата, от тези, при които не желае самия резултат. Във втория случай именно 
резултатът следва да бъде забранен. Иначе постигането му чрез средства, различни от 
забранените, ще бъде по правило ирелевантно и следователно валидно, освен когато се 
използват правни сделки, поради изричната забрана на чл. 26, ал. 1, пр.2 ЗЗД.  
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Резюме 
Докладът разглежда арендата в земеделието в сравнителноправен аспект. Уредбата на 

този вид договор у нас се съпоставя с тази в австрийското право. Направени са и предложе-
ния de lege ferenda. 
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№ 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземле-
ните комисии, Закон за задълженията и договорите. 

COMPARATIVE REVIEW OF AGRICULTURAL LEASE CONTRACTS 
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Summary 
The report examines Land Lease in comparative terms. The regulation of this type of contract 

in our country is compared with that in Austrian law. There have been suggestions de lege ferenda 
Key words: lease, agriculture, land rental, Agricultural Lease Contract Act, Agricultural Land 

Ownership and Use Act, Regulation for the Implementation of the Bulgarian Agricultural Land 
Ownership and Use Act, Ordinance № 6 dated 02.18.2000 on the terms and conditions for 
registration of the lease contacts at land commissions, Law on Obligations and Contracts. 

 
В последните години в световен мащаб се наблюдава ръст на цените на земедел-

ската продукция. Това засилва интереса към обработването на земеделските площи. 
От друга страна добиването на селскостопанска продукция е икономическа дей-
ност, която изисква инвестиции, познания и опит. По тази причина е по-скоро изк-
лючение собствениците на земеделски земи да ги обработват лично. В България 
през 2010 г. 83% от земеделските земи са били арендувани. По този показател Бъл-
гария изпреварва Чешката република (78%) и Франция (75%)1.  

С този доклад си поставям за цел да представя накратко как са уредени отделни 
въпроси на този института на арендата в България, да ги сравня с уредбата им в 
Австрия и да предложа възможни разрешения на българския законодател. Причи-

                              
1 Вж. Holzer, Gottfried Agrarrecht 3. völlig überarbeitete Auflage, Wien 2014, с. 360.  
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ната да избера за сравнение законодателството на Австрия е, че тази държава, също 
както България, е член на Европейския съюз, а територията ѝ е сходна по площ и 
географско положение с нашата. 

Законът за арендата в земеделието1, Законът за собствеността и ползването на 
земеделските земи2, правилникът за неговото прилагане3, както и Наредба № 6 от 
18.02.2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземле-
ните комисии4 дават правната рамка на отношенията, свързани с арендата в земеде-
лието. За неуредените въпроси се прилагат нормите на гражданското законодателс-
тво. Тъй като договорът за аренда, както ще стане ясно, е разновидност на наема, 
следва да се приложат нормите за договора за наем, уреден в ЗЗД. Поради изклю-
чително многото изменения и допълнения особено в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ е трудно 
да се изведе философията на тези нормативни актове. На няколко пъти те са прера-
ботвани основно. "Закърпвани" са нови институти, което прави извличането на 
нормите от тези актове трудно. Това се е отразило и да съдебната практика, която е 
противоречива по ключови въпроси.  

 С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора 
за временно ползване обекта на договора – земеделска земя и/или недвижими и 
движими вещи за земеделско производство5, а арендаторът – да извърши определе-
но арендно плащане, като добивите от отдадените под аренда вещи стават собстве-
ност на арендатора от момента на отделянето им6. 

С възникването на арендното правоотношение се създават права и задължения и 
за двете страни, следователно договорът е двустранен. Всяка от страните по дого-
вора се задължава да направи имуществена престация – арендодателят предоставя 
за ползване земя и/или недвижими и движими вещи за земеделско производство, а 
арендаторът дължи арендно плащане. 

Арендният договор е формален, защото за неговата действителност се изисква 
волеизявленията на страните да бъдат направени в писмена форма с нотариална 
заверка на подписите. Ако формата не бъде спазена, желаните от страните после-
дици няма да настъпят поради нищожността на договора, освен ако не е налице 
конверсия, която обаче не настъпва автоматично. 

Договорът за аренда е каузален – неговата пряка и типична цел е да се предоста-
ви право на ползване върху арендувания обект и вещното правомощие да се придо-
бие собствеността върху добивите срещу определена цена.  

Смъртта или поставянето под запрещение на арендатора, респективно прекратя-
ването на арендатора-ЮЛ, са основание за прекратяването на арендния договор. 
Това дава основание да се приеме, че арендният договор се сключва с оглед лич-

                              
1 Обн., ДВ, бр. 82 от 27 септември 1996  г., изм., и доп., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016  г. 
2 Обн., ДВ, бр. 17 от 1 март 1991  г., попр., ДВ, бр. 20 от 12 март 199 1 г., изм., и доп., 

ДВ, бр. 61 от 5 август 2016  г. 
3 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Приет с ПМС № 74 от 25.04.1991  г., обн., ДВ, бр. 34 от 30 април 1991  г. 
4 Изд. от Министерството на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 18 от 7 март 2000  г. 
5 Чл. 1, ал. 2 ЗАЗ. 
6 Чл. 2, ал. 2 ЗАЗ. 
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ността на арендатора, което виждане е преобладаващо, но не и единственото. В 
съдебната практика се срещат изолирани актове, в които е прието, че не може да се 
изведе пряка зависимост между личността на страната по договора и неговата 
правна природа, доколкото определящи са не качествата на субектите, а на обекта 
на правоотношението – земеделска земя.  

Арендният договор е уреден като гражданскоправна сделка, но ако страна по нея 
е търговец и е свързана с упражняваното от него занятие, то договорът ще се квалифи-
цира като относителна (субективна) търговска сделка на основание чл. 286, ал. 1 ТЗ. 

По нашето право арендодател може да бъде физическо/юридическо лице, общи-
на или държавата. По правило арендодателят трябва да има качеството собственик 
на имота или носител на ограничено вещно право на ползване, или арендатор, ако е 
уговорена възможност за преарендоване в самия договор1. Според константната 
съдебна практика на ВКС наемодател може да бъде и несобственик2, като при-
тежаването на право на собственост не е условие за действителност на склю-
чения договор за наем.  

Договорът може да се сключи и от пълномощник. В този случай на основание 
чл. 37 ЗЗД3 във връзка с чл. 3, ал. 1 ЗАЗ упълномощаването трябва да се извърши в 
писмена форма с нотариална заверка на подписа. Предвид изискването за минима-
лен 5 годишен срок на договора, той по правило не може да бъде сключен от лица, 
които имат право да сключват само сделки на управление. Договорът може да се 
сключи при условията на мълчаливо или изрично съгласие4. Дори да е сключен 
само от някои от съсобствениците на земеделската земя, той е действителен5. От-
ношенията между собствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за соб-
ствеността6. Съсобствениците, лишени от правото да ползват съсобствения имот, 
имат право на обезщетение в размер на припадащата се част от събираните граж-
дански плодове (в случая арендното плащане) съгласно приетото и в ТР № 7/2012 г. 
ОСГК на ВКС. Макар и в акт по чл. 288 от ГПК, т.е. непредставляващ "задължи-
телна практика" по смисъла на ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, ВКС из-
рично указва препращащия характер на нормата на чл. 3, ал. 3 от ЗАЗ и изяснява, 
че никъде в ЗАЗ, нито в ЗС не се съдържа изискване колко на брой от съсобстве-
ниците да сключат договора – този критерий не е определящ за противопостави-

                              
1 Чл. 11, ал. 1 ЗАЗ. 
2 В този смисъл Решение № 725/04.11.2008  г. по т.дело № 163/2008 г. – ІІ Т.О. ВКС: "… 

Без всякакво значение е дали ответниците наемодатели са били собственици на процесно-
то складово помещение. С наемния договор се учредява облигационна връзка, а не се прех-
върля право на собственост или друго вещно право, и затова наемодател може да бъде и 
лице, което не е собственик на вещта." 

3 Вж. чл. 37 ЗЗД.  
4 Вж. Решение № 8/19.02.2014  г. по гр.д. № 5109/2013  г., II  Г.О. на ВКС. 
5 Вж. чл. 3, ал. 4 ЗАЗ и Решение № 10690/18.07.2011 на ВАС по адм. д. № 356/2011  г., V 

О. Макар и действителен, този договор, ако е сключен от съсобственик, непритежаващ по-
вече от половината от имота, няма да може да бъде противопоставим на всеки един от оста-
налите съсобственици на имота заедно или поотделно на основание чл. 32, ал. 1 ЗС.  

6 Чл. 3, ал. 4 ЗАЗ. 
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мостта на договора спрямо неучаствалите в сключването му съсобственици. Воде-
щият критерий не е броят на участвалите съсобственици, а дали те заедно 
притежават идеални части, представляващи повече от половината от съсобст-
вения недвижим имот. Въпреки че е действителен, ако арендният договор е 
сключен от съсобственик, който не притежава повече от половината от имота, 
няма да бъде противопоставим на всеки един от останалите съсобственици на 
имота заедно или поотделно на основание чл. 32, ал. 1 ЗС. Очевидно идеята на 
общата уредба е да се придаде обвързваща сила на тези действия по управление, 
съответно – по разпореждане, които са предприети от лица, имащи права върху 
обекта – каквито са съсобствениците с над половината от идеалните части от земе-
делския имот. Този безспорно верен извод е възприет в акт на ВКС по чл. 290 от 
ГПК, с който е разрешен будещият противоречиви тълкувания в постановената до 
приемането му практика на ВКС въпрос1. Конкуренцията между договорите за 
аренда, сключени от отделни съсобственици с различни арендатори за един и същ 
имот, се решава в полза на вписалия първи арендния договор2.  

Обект на арендния договор могат да бъдат земеделската земя и/или недвижими-
те и движимите вещи за земеделско производство3. Легално определение на земе-
делска земя се съдържа в чл. 2 ЗСПЗЗ, според която норма земеделски земи са тези, 
които са предназначени за земеделско производство и не се намират в границите на 
урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с 
подробен устройствен план или с околовръстен полигон; не са включени в горския 
фонд; не са застроени със сгради на промишлени или други стопански предприя-
тия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени 
организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива 
сгради; не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транс-
портни или други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи 
части към такива съоръжения.  

Земеделската земя е най-често срещаният обект на договора за аренда. Освен 
нея обект на аренда могат да бъдат и движими и недвижими вещи, които обслужват 
или намират приложение в земеделското производство. Тук се включват и неземе-

                              
1 Решение № 314/17.02.2012  г. по гр.д. № 1548/2010  г., III ГО на ВКС – "Съгласно чл. 

32, ал.1 ЗС общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, 
притежаващи повече от половината от нея. Доколкото отдаването на съсобствена вещ под 
наем представлява действие на управление, решението за това следва да бъде взето при 
съблюдаване разпоредбата на чл. 32, ал. 1 ЗС, тоест от съсобствениците, притежаващи по-
вече от половината ѝ. С оглед на това, когато съсобствената вещ е отдадена под наем само 
от един или повече от съсобствениците, които не притежават повече от половината от имо-
та, този договор не е противопоставим на всеки един от останалите съсобственици на имота 
заедно или поотделно." 

2 Чл. 3, ал. 5 ЗАЗ: "Договор за аренда по ал. 4 не може да се противопостави на аренда-
тор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-
рано в службата по вписванията." 

3 Чл. 1, ал. 3 ЗАЗ.  
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делските земи, когато върху тях са разположени сгради и съоръжения за земеделс-
ко производство1. 

Предоставянето от арендодателя на земеделска земя и/или вещи за земеделско 
производство винаги е временно. То може да бъде за определен срок, за неопреде-
лен срок или пожизнено. Имуществото се предоставя за земеделско ползване, т.е. за 
производство на растителна, растително-дървесна и/или животинска продукция 
съгласно дефиницията в § 2, т. 1 ДР ЗАЗ.  

Добивите от отдадените под аренда обекти стават собственост на арендатора от 
момента на отделянето им2, като по този начин се дерогира действието на прира-
щението съгласно чл. 93 ЗС. Трайните насаждения не са добиви от вещта. Те са 
недвижими вещи и стават притежание на собственика на земята. Арендаторът, кой-
то от вещноправна гледна точка има качеството на държател, дължи възнагражде-
ние – "арендно плащане".  

Арендното плащане е насрещната престация на арендатора и представлява цена-
та за ползване на арендувания обект. Насрещните задължения и престациите по 
договора го правят двустранен и възмезден, както бе посочено по-горе. Арендното 
плащане може да бъде уговорено в пари, в натура (земеделска продукция) или сме-
сено. Когато е уговорено в пари, то може да представлява твърда сума, но може да 
бъде процент от реализирани доходи или печалба от ползването на арендувания 
обект. Допустимо е страните да уговорят в арендния договор ред за определяне на 
дължимото арендно плащане – в зависимост от какви условия то да се променя.  

При определянето на арендното плащане важи принципът на свободата на дого-
варяне. Арендаторът и арендодателят могат свободно да определят размера му. 
Нормата на чл. 8, ал. 2 ЗАЗ, според която "Размерът на арендното плащане се 
договаря въз основа на: а) пазарната поземлена рента3; б) наема, който 
включва годишни амортизации4 и лихви върху капитала, вложен в арендува-
ните движими и недвижими вещи", е диспозитивна.  

Съгласно § 2е, ал. 1 ПРЗСПЗЗ "Размерът на средното годишно рентно плащане 
за съответното землище от общината за предходната година се определя в лево-
ве за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирек-
ция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинска 
служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на 
база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и ре-
гистрирани в общинската служба по земеделие." Диспозитивното правило на чл. 8, 

                              
1 В този смисъл Димитрова, Галина. Договорът за аренда в земеделието. С., 2016 г., с. 58. 

Авторът се позовава на Василев, Л. За обекта на арендния и наемния договор. – Собстве-
ност и право, № 7/2006  г., с. 36. 

2 Чл. 2, ал. 2 ЗАЗ. 
3 С термина "рента" си служи Законът за кооперациите (ДВ, 113/1999  г.), за да означи 

плащането, което се дължи на член-кооператора, предоставил с договор земеделска земя на 
кооперацията. 

4 Смисълът от включването на амортизациите така, както са уредени в ЗКПО, е печалба-
та да се редуцира. 
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ал. 2 ЗАЗ намира приложение при изменение на размера на арендното плащане на 
някои от основанията, посочени в ЗАЗ. 

Арендното плащане може да се уговори и в "земеделски продукти". Законода-
телството не съдържа легална дефиниция на този термин, но може да се приеме, че 
земеделски продукти са (естествените) плодове, добити в резултат от земеделска 
дейност. Те могат да са както растителни, така и животински1 продукти. 

Ако друго не е уговорено, арендното плащане се дължи в първия работен ден 
след изтичането на стопанската година (първи октомври)2. Възможно е то да се 
уговори не за една стопанска година, а за по-малък срок (например месечно). Тога-
ва крайният срок за плащане е първият работен ден след изтичането на съответния 
месец. Тогава, когато арендният договор се прекрати по време на стопанската го-
дина (например поради смъртта на арендатора), арендното плащане ще е дължимо 
само за тази част от стопанската година, през която договорът е действал. Задълже-
нието на арендатора за плащане ще отпадне, ако ползването на обекта стане изцяло 
невъзможно. При частична невъзможност за ползване, арендаторът разполага с 
правото да поиска съответно намаляване на задължението си или да развали дого-
вора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес от частичното изпълнение3. 

Трябва да се обърне внимание, че арендаторът ще дължи арендното плащане до-
ри реколтата да е погинала4.  

Вземането на арендодателя за арендните плащания се погасява с кратката 3-
годишна погасителна давност, защото са периодични плащания по смисъла на чл. 
111 б. "в" ЗЗД5, който смисъл на термина е подробно разяснен в тълкувателната 
практика на ВКС. 

Австрия е член на Европейския съюз от 01.01.1995 г. В сферата на аграрното за-
конодателство извън хармонизацията са останали наследственото право, арендата и 
горското право. Австрийското аграрно право за разлика от френското и белгийско-
то не е уредено в кодекс (Code rural). То изобилства от норми от различни епохи, 
създадени от различни органи (федерални и провинциални). Освен това над норми-
те на частното право в тази материя преобладават нормите на публичното право.  

Уредбата се съдържа в Закона за поземлената аренда [Landpachtgesetz] от 1969 г., 
който последователно защитава интересите на арендатора. Извод за това може да се 
направи от възможността в охранително производство чрез съдебно решение да се 
определи арендното плащане и да се удължи действието на арендата. 

Договорът е консенсуален и задължително възмезден. Счита се за сключен, 
щом бъде постигнато съгласие за обекта на арендата и арендното плащане.  

                              
1 Това е така, защото обект на арендата могат да бъдат и селскостопански животни. 
2 Чл. 8, ал. 5 ЗАЗ. 
3 По аргумент от чл. 89 ЗЗД. "При двустранните договори, ако задължението на едната 

страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Кога-
то невъзможността е само частична, другата страна може да иска съответно намаляване на 
своето задължение или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес 
от частичното изпълнение." 

4 По аргумент от чл. 16, ал. 1 посл. изречение ЗАЗ. 
5 Вж. ТР № 3/2012  г. от 18.05.2012  г. на ВКС . 
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Обект на арендата могат да бъдат както земеделски предприятия (включващи 
земя и сгради, включително и за жилищни нужди), така и отделни поземлени имо-
ти. Законът не обхваща договори за аренда на гори, ловни и риболовни участъци. 
Австрийското право не съдържа единна дефиниция за селскостопанско предприя-
тие. За разлика от занаятчийството и промишлеността, при които с регистрацията 
се признава наличието на предприятие, в аграрното право критериите за това дали е 
налице селскостопанско предприятие зависят от гледната точка. Данъчното право 
изхожда от наличието на имущество, обединено като самостоятелна единица, което 
е подчинено на основната цел да служи за селскостопанско производство. От сто-
панско-правна гледна точка не се поставя изискване за големина на обработваната 
площ, достатъчно е да се извършва дейност по добиване на първични растителни 
продукти и отглеждането на животни. Затова предприятие образува и този, който 
отглежда картофи на няколко квадратни метра, и този, който отглежда 10 кокошки, 
щом продукцията е предназначена за продажба. Членството в селскостопанската 
камара на съответната федерална провинция не е определящо, защото може да чле-
нува всеки, който притежава или обработва повече от 20 дка. Аграрната статистика, 
която има значение за финансовите субсидии, обхваща само предприятия, които 
обработват повече от 1 дка. При придобиването на селскостопанска земя в хода на 
административното производство по одобряването на сделката аграрната комисия 
изхожда от това придобиващият да може самостоятелно да извършва селскостопан-
ска дейност – това се счита за доказано, когато лицето има специално образование 
или е работило поне 2 години в селскостопанско предприятие. По отношение на 
издаването на право на строеж административният орган преценява дали дейността 
на селския стопанин може да се определи като предприятие и оттам да се докаже 
нуждата от изграждането на хамбар или машинно хале, но и тук трябва да се из-
върши конкретна преценка, защото няма количествени критерии. 

За разлика от българското право според австрийското право договорът за аренда 
не е формален. Писмените арендни договори в Австрия трябва да се регистрират 
във федералната приходна администрация, а когато арендаторът е физическо 
лице – и в местната служба за социално осигуряване. Сключването на аренда меж-
ду съпрузи е допустимо, ако между тях не съществува имуществена общност. 
Всички уговорки, с които арендаторът предварително се отказва от възможността 
по съдебен ред да удължи срока на договора или да промени арендното плащане, са 
недействителни.  

Законът урежда следните срокове на арендния договор: при аренда на селскос-
топанско предприятие, чиято основна дейност е насочена към градинарство, ви-
нопроизводство и зеленчукопроизводство, срокът е 15 години, но може да бъде 
удължен с 4 години; при аренда на други селскостопански предприятия или на от-
делни поземлени имоти, които основно се ползват за градинарство, винопроизводс-
тво и зеленчукопроизводство – 10 г., като срокът може да бъде удължен с 3 г.; във 
всички останали случаи срокът е 5 г. и може да бъде удължен с 2 г. 

При договори, сключени за определен срок, е допустимо удължаване тогава, 
когато уговореният срок е по-къс от съответния законен. Примерно – договор за 
аренда на нива (законен срок 5 г.) е сключен за 4 години. Удължаване на срока с 2 
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години е допустимо, независимо че ще се надвиши законният. При договори за 
неопределен срок по принцип удължаване винаги е възможно, дори и законният 
срок да е изтекъл. Например – договор за аренда на нива (законен срок 5 г.) е склю-
чен за неопределен срок и след 9 години арендодателят иска да го прекрати. В този 
случай ще е допустимо удължаване с 2 г. В случай на съдебен спор съдията трябва 
да държи сметка за баланса на интересите, но законът изрично постановява, че пре-
вес трябва да се даде на интерес на арендатора при удължаването на договора. Взе-
ма се под внимание икономическото положение на страните, като е възможно да се 
изиска становище от селскостопанската камара. 

Договорите, сключени за определено време, могат да се удължават еднократно, 
а тези за неопределен срок – докато бъде достигнат законния срок или се надскочи 
еднократно. Примерно – сключен е договор за аренда на селскостопанско предпри-
ятие (законен срок 10 г.) и след 3 годни арендодателят желае да го прекрати – този 
договор може да бъде продължен 3 пъти по 3 години. 

Ако арендната вноска е толкова висока, че надвишава получения от добре воде-
но стопанство приход или ако арендната вноска се отклонява с повече от 50% от 
разумната вноска, може да се поиска по съдебен ред нейната промяна – да се уве-
личи или намали. Искът за напасване на арендната вноска не е обвързан със срок. 
Искът за удължаване на срока на арендата се подава – при договори за определен 
срок – 2 месеца преди изтичането на срока, а при договори без уговорен срок – 14 
дни от получаването на предизвестието за прекратяване на договора. 

В полза на арендодателя за вземанията му за арендната вноска възниква законен 
залог върху намиращите се в обекта селскостопански животни, техника и продук-
ция1. Арендаторът става владелец на обекта и има право на петиторна защита.  

Арендният договор може да бъде вписан в имотния регистър. Той се отбелязва 
като тежест (сервитут) по партидата на имота. Последица от вписването е противо-
поставимостта на договора срещу приобретателя, дори когато последният е придо-
бил собствеността при публична продан. 

При прехвърлянето на арендования обект страна по договора става приобретате-
лят. Той може да прекрати договора, ако уговорената с него продължителност е по-
дълга от максималната законова. В този случай прехвърлителят ще отговаря пред 
арендатора за вреди. При смърт на някоя от страните договорът не се прекратява, а 
обвързва наследниците.  

Исковете за обезщетение на арендодателя към арендатора за вреди или от неправилна 
употреба на вещта се погасяват с изтичане на една година от връщането на вещта. 

Арендният договор може да се прекрати (освен по взаимно съгласие и след из-
тичане на уговорения срок) с предизвестие до 31 март или до 30 ноември. Предиз-
вестието трябва да бъде получено от страната най-малко 6 месеца преди датата на 
прекратяването. 

                              
1 Съгласно чл. 15 от ЗАЗ арендодателят има право на търговски залог върху добивите от 

арендувания обект и привнесените вещи за обезпечаване на вземанията му по арендния 
договор за съответната година. 
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Ако не е изрично забранено, арендаторът може да преарендува обекта. Арендно 
правоотношение възниква между арендатора и преарендатора, но ако основният 
договор се прекрати, прекратява се и преарендуването.  

У нас разпоредбата на чл. 11, ал. 1 ЗАЗ предвижда, че ако е уговорено в догово-
ра за аренда, арендаторът може да преарендува част или целия обект на договора, 
да заложи правата си по договора за аренда или да ги прехвърли на трето лице. 
Анализът на тази диспозитивна норма води до извода, че ако в договора за аренда 
не е уговорено нищо, арендаторът не може да преарендува. В тази връзка се 
поставя въпросът до какво води нарушаването на тази разпоредба? Според 
едно становище сключеният договор за преаренда ще е нищожен – така се приема в 
практиката на низовите съдилища – Решение № 145 от 12.04.2013 г. по в.т.д.  
№ 1051/2013 г. на Окръжен съд – Стара Загора, Решение № 241/18.06.2013 г. на 
същия съд и др. Според друго виждане това становище не може да бъде подкрепено – 
след като разпоредителната сделка с чужда вещ не е нищожна поради липса на пра-
ва на прехвърлителя, а поражда своя облигационен ефект (без вещния такъв – до 
евентуалното придобиване на собствеността от прехвърлителя), то не следва да се 
ограничава и възможността за учредяване на по-ограничени права (от правото на 
собственост) чрез договор за преаренда. Затова правилно е второто становище – 
че договорът за аренда, сключен от арендатора без разрешение на арендодате-
ля, е действителен, но непротивопоставим на арендодателя. Така по второто 
правоотношение, възникнало от договора за преаренда, страните следва да изпъл-
няват задълженията си, като сключването на договора за "преаренда" представлява 
неизпълнение на арендатора по първия договор, на което може да се позове арен-
додателят. Но това по никакъв начин не влияе на действителността на възникнало-
то облигационно правоотношение1. Не всеки арендатор обаче може да преарендува 
обекта независимо от това дали има разрешението на арендодателя. Селскостопан-
ските научноизследователски институти и други физически или юридически лица, 
арендуващи държавни и/или общински земи не могат да преарендуват арендувания 
обект на договора, не могат да залагат правата си по договора за аренда и да ги 
прехвърлят на трето лице2. Тази норма е повторена и в чл. 37л, ал. 1 ЗСПЗЗ3. Идеята 
на законодателя е да се забрани преарендуването на държавните и общинските зе-
ми. Описаните хипотези са все такива, при които договорът за преаренда ще 
бъде нищожен поради противоречие със закона – чл. 26, ал. 1, предложение 
първо от ЗЗД. Ограничението за преарендуване е приложимо спрямо определен 
кръг субекти – селскостопанските научноизследователски институти и други фи-
зически или юридически лица, арендуващи държавни и/или общински земи, като е 
видно, че не само техните качества, а и вида обект – държавни и общински земи, са 
определящи за приложимостта на разпоредбата. Наред със забраната за преаренду-
ване посочените субекти не могат още и да залагат правата си по договора за арен-
                              

1 Така и Димитрова,  Г. Цит. съч., с. 150. 
2 Чл. 11, ал. 3 ЗАЗ. 
3 Чл. 37л, ал. 1 ЗСПЗЗ: "Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския позем-

лен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за 
ползване на трети лица". 
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да и да ги прехвърлят на трето лице, което кореспондира с посоченото законода-
телно разрешение. Безспорно, ако е уговорено в договора, наемателят може да пре-
арендува част или целия обект, да заложи правата си по договора или да ги прех-
върли на трето лице1. Преарендата предполага да бъде сключен нов договор за 
аренда, страна по който като арендодател ще бъде лице, което е вече арендатор на 
същия обект. При преарендата (основният) договор за аренда не се прекратява. В 
подкрепа на тази теза е нормата на чл. 11, ал. 2, според която арендаторът не се 
освобождава от задълженията си към арендодателя2. Впрочем от тази норма може 
да се направи верен извод, че между арендодателя и преарендатора не възниква 
правоотношение предвид относителния характер на облигационните правоотноше-
ния и липсата на предвидено в закона рефлексно действие в този случай. По тази 
причина арендодателят не може да развали договора за преаренда. Той обаче може 
да търси уговореното (пре)арендно плащане и от преарендатора на основание на 
препращащата норма на § 1 ДР ЗАЗ във вр. с чл. 234, ал. 3 ЗЗД. 

В заключение може да се направят няколко извода – отдаването под аренда на 
селскостопанско предприятие е възможност, уредена в австрийското право, от коя-
то българският законодател може да се възползва, като се увеличат обектите на 
арендуване. Задължителната писмена форма с нотариална заверка на подписите 
съгласно българското право може да бъде диференцирана според продължител-
ността на договора. По този начин ще се избегне излишното формализиране на 
аграрните отношения. De lege ferenda би било добре българският законодател да 
реши въпроса за конверсията на договора за аренда, в случай че формата на дого-
вора не бъде спазена, а не да оставя това на съдебната практика.  

Използвана литература 
1. Holzer, Gottfried: Agrarrecht 3. völlig überarbeitete Auflage, Wien 2014. 
2. Димитрова, Галина. Договорът за аренда в земеделието. С., 2016 г. 
3. Стоянов, Венцислав. Стойка Куртева, Юлия Стойкова. Правен режим на земеделски-

те земи и горските територии. С., ИК "Труд и право", 2011 г. 
 

                              
1 Чл. 11, ал. 1 ЗАЗ. 
2 Пак там. 
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ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО  
НА ЕВРОПЕЙСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДСТВО 

Д-р Мая Михайлова  
Катедра "Частноправни науки", ЮФ, УНСС  
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Резюме 
Настоящият доклад има за цел да посочи основните съществуващи в практиката по при-

лагане на Регламент (ЕС) № 650/2012 процесуални проблеми, свързани с издаването на 
европейското удостоверение за наследство, които до настоящия момент са сравнително 
слабо изследвани, включително и с оглед на все още оскъдната съдебна практика в посоче-
ната област на правоприлагане. Разгледани са най-важните характеристики на европейското 
удостоверение за наследство, като документ с доказателствена стойност, ползващ се с пре-
зумпция за вярност и пълнота на съдържанието му, както и правните последици от издава-
нето му. Проследени са накратко специфичните въпроси, свързани установяване съдържа-
нието на чуждото право, с издаване на удостоверението, както и производството по обжал-
ване на актовете за неговата поправка, изменение или оттегляне. Правилното идентифици-
ране на най-съществените процесуални проблеми би допринесло за усъвършенстване на 
предвидената процедура по издаване на европейското удостоверение за наследство в кон-
текста на търсената бързина на процедурата и свободно упражняване правата на лицата, 
произтичащи от наследявания с международен елемент.  

Ключови думи: Регламент (ЕС) № 650/2012, европейско удостоверение за наследство, 
наследници, бенефициери, наследствена маса.  

PROCEDURAL ISSUES IN THE ISSUE OF EUROPEAN CERTIFICATE  
OF SUCCESSION 

Dr. Maya Mihaylova  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

maya_mihailova@abv.bg 

Summary 
This report aims to indicate the main existing in practice of application of Regulation (EU) № 

650/2012 procedural issues related to the issuance of a European Certificate of Succession, which 
so far aren’t well studied, in view of the still scant case law in this area of law enforcement. The 
most important characteristics of the European Certificate of Succession are considered, as a 
document of probative value endowed with a presumption of correctness and completeness of its 
content, as well as the legal consequences of its issuance. The report presents specific issues 
determining the content of foreign law, with issuing a certificate as well as the appeal of the acts 
for its repair, modification or withdrawal. The proper identification of the most important 
procedural problems would contribute to the improvement of the due process of issuing European 
Certificate of Succession in the context of demanded fast procedure and the free exercise of the 
rights of individuals under successions with an international element. 

Keywords: Regulation (EU) № 650/2012, European Certificate of Succession, heirs, 
beneficiaries, hereditary mass. 
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Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 
2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнение-
то на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на 
наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство 
(Регламент (ЕС) № 650/2012) влиза в сила на 17 август 2015 г. и намира приложе-
ние по отношение на наследства, открити след 16 август 2015 г. Отчитайки нуждата 
от приспособяване на действащите до момента правила към все по-нарастващата 
мобилност на гражданите, Регламентът създава Европейското удостоверение за 
наследство, описва неговото съдържание и правни последици, както и процедурата 
по издаването му. Основното предназначение на удостоверението е свързано с не-
обходимостта да се опростят процедурите, пред които се изправят наследниците, за 
да се сдобият с имуществото, съставляващо наследствената маса.  

Европейското удостоверение за наследство е "унифициран" документ, който се 
издава съобразно формуляра, представляващ Приложение 4 към Регламент за из-
пълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне на 
формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012. Право на заявяване имат 
лицата, посочени в чл. 63 от Регламента, а именно – наследници, заветници с преки 
права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследс-
твено имущество, на които се налага в друга държава членка съответно да докажат 
правното си положение или да упражнят правата си на наследници или заветници 
и/или правомощията си на изпълнители на завещания или управители на наследст-
вено имущество.  

Европейското удостоверение за наследство има доказателствена стойност и се 
ползва с презумпция за вярност и пълнота на съдържанието му по отношение на 
следните елементи – правното положение и/или правата на всеки наследник или 
според случая на всеки заветник, посочен в удостоверението, и съответните им 
дялове от наследственото имущество; присъждането на определен актив или опре-
делени активи, които са част от наследственото имущество, на наследника или спо-
ред случая — на заветника, посочен в удостоверението; както и правомощията на 
посоченото в удостоверението лице да изпълнява завещанието или да управлява 
наследственото имущество. 

Удостоверението има правни последици във всички държави членки, като за то-
ва не се изисква специална процедура по признаването му (чл. 69 от Регламента), 
но не е нито задължителен документ, нито изпълнително основание и не замества 
националните документи и националните процедури, въпреки че може да бъде из-
ползвано и на територията на държавата издател. 

Чл. 627 е – 627 и от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) доста лаконично 
регламентират специфичните въпроси, свързани с издаването на европейското 
удостоверение за наследство, производството по обжалване на актовете за поправ-
ка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, както и 
производството по обжалване на спирането на действието на европейско удостове-
рение за наследство, като най-общо препращат за неуредените от Регламент (ЕС)  
№ 650/2012 въпроси към общите правила на охранителните производства. 
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 Компетентен да се произнесе по подаденото заявлението за издаване на евро-
пейско удостоверение за наследство е районният съд по последния постоянен адрес 
на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на 
адрес в страната – пред Софийския районен съд.1 

Регламентът относно наследственото право налага на правоприлагащите органи 
задължително да се запознаят с правните системи на другите държави членки. Съг-
ласно разпоредбата на чл. 20 от Регламента, която прогласява неговото универсал-
но действие, всяко право, посочено от неговите разпоредби, се прилага независимо 
от това дали е правото на държава членка или на трета страна.  

Редица процесуални проблеми предизвикват случаите, при които приложимото 
материално право е чуждестранно и в които неминуемо възниква необходимостта 
от установяване на съдържанието на чуждестранното материално право. Уредба в 
тази насока не съдържат нито Регламентът, нито ГПК.  

Относно установяване съдържанието на чуждото право следва да бъде посочена 
разпоредбата на чл. 43 от Кодекса на международното частно право, а именно: (1) 
Съдът или друг правоприлагащ орган установява служебно съдържанието на 
чуждото право. Той може да си послужи със способите, предвидени в международни 
договори, да изисква информация от Министерството на правосъдието или от друг 
орган, както и да изисква становища на експерти и специализирани институти. 

(2) Страните могат да представят документи, установяващи съдържанието 
на разпоредби на чуждото право, на които те основават своите искания или въз-
ражения, или по друг начин да окажат съдействие на съда или на друг правопри-
лагащ орган. 

(3) При избор на приложимо право съдът или друг правоприлагащ орган може 
да задължи страните да съдействат при установяване на неговото съдържание. 

Изходните начала в при установяване съдържанието на чуждото право са свър-
зани на първо място с обстоятелството, че съдържанието на чуждото право е пред-
мет на установяване, а не на доказване, и на второ място с необходимостта да се 
подчертае, че установяването на съдържанието на чуждото право е служебно (ex 
officio) задължение на българския съд (или друг правоприлагащ орган).2 

Страните могат да изиграят много активна роля в процеса на установяване съ-
държанието на чуждото право, която би могла да се изрази например в предоставя-
не на документи, от които да е видно автентичното съдържание на чуждото право, 
(например държавен вестник или друго официално издание, в които съответният 
акт на чуждото право е обнародван). Но дори и съдът да се възползва от възмож-
ността да задължи страните да съдействат, особено в случай, че те сами са избрали 
приложимото право, това не го освобождава от задължението служебно да устано-
ви съдържанието на чуждото право, дори и страните да не съдействат, макар да са 
могли или да са били задължени да го сторят.  

                              
1 Българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент 

(ЕС) № 650/2012  г.  
2 Виж Натов, Н. Някои въпроси по повод трансграничните наследявания. – Нотариален 

бюлетин, бр. 4/2014  г., с. 44-59. 



213 

Особено полезна в процеса на установяване съдържанието на чуждото право е 
възможността съдът да използва правни мнения и становища на специализирани 
институти, които разработват проблеми на чуждото или сравнителното право, 
включително и чрез допускане на експертиза.  

За подаването на заявление заявителят може да използва формуляра, представ-
ляващ Приложение 2 към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията 
от 9 декември 2014 г. за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 
650/2012. Подаденото заявление е необходимо да съдържа посочената в чл. 65 от 
Регламента информация, доколкото тя е известна на заявителя и е необходима на 
издаващия орган за удостоверяване на елементите, които заявителят иска да удос-
товери.1 Заявлението се придружава от съответните оригинални документи или 
тяхно копие, отговарящо на условията за удостоверяване на автентичността им. 

                              
1 а) данни на починалия: фамилно име (ако е приложимо – моминско име по рождение), 

собствено(и) име(на), пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданство, 
единен граждански номер (ако е приложимо), адрес към момента на смъртта, дата и място 
на настъпване на смъртта; 

б) данни за заявителя: фамилно име (ако е приложимо – име по рождение), собствено(и) 
име(на), пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданство, единен граждански 
номер (ако е приложимо), адрес и родствена връзка с починалия, ако има такава; 

в) данни за представителя на заявителя, ако има такъв: фамилно име (ако е приложимо – 
моминско име по рождение), собствено(и) име(на), адрес и правомощия; 

г) данни за съпруга или партньора на починалия и ако е приложимо, на бившия(ите) 
съпруг(зи) или бившия(ите) партньор(и): фамилно име (ако е приложимо – име по рожде-
ние), собствено(и) име(на), пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданст-
во, единен граждански номер (ако е приложимо) и адрес; 

д) данни за други потенциални бенефициери по силата на разпореждането с имущество в 
случай на смърт и/или по силата на закона: фамилно име и собствено(и) име(на) или наиме-
нование на организацията, идентификационен номер (ако има такъв) и адрес; 

е) цел на удостоверението в съответствие с член 63; 
ж) данни за връзка със съда или с друг компетентен орган, който разглежда или е разг-

леждал въпросите по наследството като такова, ако е приложимо; 
з) елементите, на които съответно се основават претенциите на заявителя да наследи 

имуществото в качеството си бенефициер и/или да изпълни завещанието на починалия, 
и/или да управлява наследственото имущество на починалия; 

и) сведения дали починалият е извършил разпореждане с имущество в случай на смърт; ако 
няма приложен оригинал или копие, да се посочи местонахождението на оригиналния документ; 

й) сведения дали починалият е сключил брачен договор или договор във връзка с отно-
шения, които съгласно приложимото към тях право имат сходни последици с брака; ако не е 
приложен оригиналният договор или копие от него, да се посочи местонахождението на 
оригиналния документ; 

к) сведения дали някой от бенефициерите е направил изявление относно приемането или 
съответно отказа от наследство; 

л) декларация, в която заявителят заявява, че доколкото му е известно, няма висящо ос-
порване на елементите, подлежащи на удостоверяване; 

м) друга информация, която заявителят счита за полезна за издаването на удостоверението. 
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Преди издаване на Европейското удостоверение за наследство съдът е длъжен 
служебно да провери информацията и декларациите, както и документите и други-
те доказателствени средства, представени му от заявителя. В случай на необходи-
мост е допустимо съдът да задължи заявителя да представи допълнителни доказа-
телства за установяване на релевантните обстоятелства.  

Чл. 66, ал. 4 и чл. 67, ал. 2 от Регламента задължават съдът да предприема всич-
ки необходими мерки, за да информира бенефициерите относно подаденото заяв-
ление за издаване на удостоверение. На практика уведомяването на бенефициерите 
би могло да се извърши единствено по реда на чл. 48 от ГПК чрез публично обяв-
ление посредством извършването на публикация в неофициалния раздел на "Дър-
жавен вестник". Посоченият способ е изцяло в контекста на изрично предвидената 
в Регламента възможност издаващият орган да прави публични известия, целящи 
да дадат възможност на други потенциални бенефициери да предявят правата си. 

Ако е необходимо за целите на установяването на удостоверяваните елементи, 
съдът следва да изслуша всяко заинтересовано лице и всеки изпълнител на завеща-
ние или управител на наследствено имущество. В този смисъл приложение следва 
да намери разпоредбата на чл. 532 от ГПК, съгласно която молбата, с която е пос-
тавено началото на охранителното производство, се разглежда в закрито заседание, 
освен ако съдът прецени, че за правилното решаване на делото е необходимо то да 
бъде разгледано в открито заседание. 

Чл. 67, ал. 1 от Регламента въвежда задължението издаващият орган да издаде 
незабавно удостоверението в съответствие с определената процедура. Горепосоче-
ната процедура, която предшества издаването на удостоверението и включва из-
вършването на допълнителни проучвания, както относно установяване съдържани-
ето на приложимото материално чуждестранно право, така и относно всички реле-
вантни обстоятелства, които са част от съдържанието на Европейското удостовере-
ние за наследство, предполага доста по-голяма продължителност на производство-
то във времето, отколкото използвания термин "незабавно". В този смисъл следва 
да бъде подчертано въведеното за съда задължение служебно да провери информа-
цията, документите и другите доказателствени средства, представени му от заяви-
теля, включително и да събере служебно информация относно всички елементи, 
които трябва да се удостоверят. Бързината, като характеристика на производството 
по издаване на Европейското удостоверение за наследство, е с второстепенна важ-
ност в сравнение с необходимостта от създаване на сигурни гаранции, че всички 
елементи, които трябва да се удостоверят, са били установени съгласно приложи-
мото към наследяването право или съгласно друго право, приложимо към специ-
фични елементи. 

Чл. 68 от Регламента посочва съдържанието на Европейското удостоверение за 
наследство.1 Чл. 70 от Регламента задължава съдът да запази оригинала на удосто-
                              

1 а) наименование и адрес на издаващия орган; 
  б) регистрационен номер на досието; 
  в) елементи, които служат за основание на издаващия орган да счита себе си за компе-

тентен да издаде удостоверението; 
  г) дата на издаване; 
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верението и да издаде едно или няколко заверени копия от документа на заявителя 
и на всяко лице, което удостовери законен интерес. Въпреки предвиденото в чл. 70, 
ал. 1 от Регламента задължение за издаващия орган да съхранява списък на лицата, 
на които са издадени заверени копия съгласно ал. 1, при лаконичната уредба на 
производството по издаване на Европейско удостоверение за наследство е пропус-
нато да се регламентира конкретният способ, по който ще се гарантира изпълнени-
ето на това задължение, като например чрез поддържането на регистър на издаде-
ните удостоверения, сходен на особената книга за вписване на отказите от наследс-
тво, предвидена в чл. 49 от Закона за наследството и др.  

Издадените заверени копия са действителни за ограничен срок от шест месеца, 
който се обозначава в завереното копие посредством посочване на дата на изтичане 
на срока на действие. След изтичането на този срок всяко разполагащо със заверено 
копие лице, за да може да използва удостоверението за посочените в член 63 цели, 
трябва да подаде заявление за удължаване на срока на действие на завереното ко-
пие или да поиска ново заверено копие от издаващия орган. (чл. 70, ал. 3 от Регла-
мента). 

                                                                                                                                      
д) данни за заявителя: фамилно име (ако е приложимо — име по рождение), собствено(и) 

име(на), пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданство, единен граждански 
номер (ако е приложимо), адрес и родствена връзка с починалия, ако има такава; 

е) данни за починалия: фамилно име (ако е приложимо — име по рождение), собстве-
но(и) име(на), пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданство, единен 
граждански номер (ако е приложимо), адрес към момента на смъртта, дата и място на нас-
тъпване на смъртта; 

ж) данни за бенефициерите: фамилно име (ако е приложимо — име по рождение), собст-
вено(и) име(на) и единен граждански номер (ако е приложимо); 

з) сведения за сключен от починалия брачен договор или, ако е приложимо, сключен от 
починалия договор във връзка с отношения, които съгласно приложимото към тях право 
имат сходни последици с брака, и сведения за режима на брачна собственост или за равнос-
тоен режим на собственост; 

и) приложимото към наследяването право и елементите, въз основа на които се определя 
това право; 

й) сведения дали наследяването е по закон или се извършва в съответствие с разпореж-
дане с имущество в случай на смърт, включително сведения за елементите, от които произ-
тичат правата и/или правомощията на наследниците, заветниците, изпълнителите на заве-
щанието или управителите на наследственото имущество; 

к) ако е приложимо, информация за начина, по който всеки бенефициер е приел или се е 
отказал от наследството; 

л) делът на всеки от наследниците и, ако е приложимо, опис на правата и/или активите, 
които се полагат на всеки от тях; 

м) опис на правата и/или активите за всеки един заветник; 
н) ограниченията на правата на наследника(ците) и, според случая, заветника(ците) съг-

ласно приложимото към наследяването право и/или съгласно разпореждането с имущество 
в случай на смърт; 

о) правомощията на изпълнителя на завещанието и/или управителя на наследственото 
имущество и ограниченията на тези правомощия съгласно приложимото към наследяването 
право и/или съгласно разпореждането с имущество в случай на смърт. 
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Липсата на подобен регистър на издадените Европейски удостоверения за нас-
ледство създава редица процесуални проблеми в случай, че са подадени няколко 
заявления за издаване на Европейско удостоверение за наследство, например от 
няколко от наследниците на починалия наследодател и те са били образувани в 
отделни производства. Всеки от наследниците в този случай е изправен пред въз-
можността да получи Европейско удостоверение за наследство със различно съ-
държание, относно съответните им дялове от наследственото имущество; присъж-
дането на определен актив или определени активи, които са част от наследственото 
имущество и т.н.  

В тази хипотеза за заявителите остава възможността да използват предвидените 
в чл. 627 ж от ГПК ред за обжалване на актовете за поправка, изменение или оттег-
ляне на европейско удостоверение за наследство или в чл. 73 от Регламента ред за 
спирането на действието на европейско удостоверение за наследство.  

Като обобщение може да се посочи, че въпреки основната цел на Регламент (ЕС) 
№ 650/2012 със създаването на Европейското удостоверение за наследство да оп-
рости процедурите, пред които се изправят наследниците, за да се сдобият с иму-
ществото, съставляващо част от наследствената маса, е необходимо да бъде натру-
пана значителна практика в посочената област на правоприлагане, за да бъде усъ-
вършенствана предвидената процедура по неговото издаване в контекста на търсе-
ната бързина на процедурата и свободно упражняване правата на лицата, произти-
чащи от наследявания с международен елемент.  
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Summary 
The submitted report outlines the state of consumer protection within the European Union by 

focusing on the Commission's approach expressed in the working document 'Towards a Coherent 
European Approach to Collective Redress "  

Key words: consumer protection within the European Union 
 
В своя работен документ, озаглавен "Към съгласуван европейски подход за ко-

лективна защита"1, Европейската комисия изрази разбирането си, че "разнообразие-
то на съществуващите национални системи и различната им степен на ефективност, 
липсата на последователен подход за колективна защита на равнище ЕС може да 
накърни правата на гражданите и предприятията и да доведе до неравномерно при-
лагане на тези права. Една съгласувана европейска рамка, която се основа на раз-
личните национални традиции, би могла да подпомогне укрепването на колективна 
защита (под формата на искове за преустановяване на нарушения или под формата 
на обезщетение) в определени целеви области. При всички случаи подобна рамка 
следва да съдържа общи принципи, които да се спазват при всички възможни ини-
циативи на ЕС за колективна защита във всички сектори. Целта е от самото начало 
да се гарантира, че всяко евентуално предложение в тази област съответства на 

                              
1 Работен документ на службите на Комисията, обществено допитване: Към съгласуван 

европейски подход за колективна защита; Брюксел, 4 февруари 2011 г.; SEC(2011) 173 
окончателен. Виж документа на електронен адрес 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/docs/cr_consultation_paper_bg.pdf  
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целта да се осигури по-ефективно привеждане в изпълнение на правото на ЕС и 
същевременно да е в унисон с правната традиция на ЕС и с вече съществуващия 
набор от процедурни средства за привеждане в изпълнение на правото на ЕС."1 

С този политически документ Европейската комисия изразява намерението си да 
надгради съществуващата система на колективна защита на правата на потребите-
лите и да въведе така необходимото второ ниво на колективна защита чрез създава-
нето на процедури на ниво ЕС за колективно обезщетение на вреди2. Сегашното 
положение по отношение на защитата на потребителите в ЕС е незадоволително и 
не позволява на големи групи от потребители, засегнати от едно и също правона-
рушение, да получават защита и обезщетение. В този смисъл Европейската коми-
сия предлага няколко варианта, които могат да бъдат използвани, като по този на-
чин се цели пазарите на дребно в ЕС да бъдат опазени като добре работещи и не-
разпокъсани3. 

Първият предлаган вариант от Европейската комисия не предвижда действия на 
равнище ЕС. При този вариант нови действия на ЕО не се предприемат и той раз-
чита на съществуващите национални мерки и мерки на ЕО за постигане на адекват-
на защита за потребителите. Този вариант отчита и приема различната степен на 
ефективност на съществуващите национални мерки в държавите членки. 

Вторият вариант разчита основно на сътрудничество между държавите членки. 
С него ще се гарантира това, че държавите членки, в които има механизъм за ко-
лективна защита, ще го отворят за потребителите от останалите държави членки и 
че държавите членки, които нямат механизъм за колективна защита, ще разработят 
такъв. 

Третият вариант предвижда съчетание от инструменти – както обвързващи, така 
и необвързващи, които, взети заедно, могат да подобрят защитата на потребители-
те, като премахнат основните бариери – големи разноски по производството, слож-
ни и дълги процедури и липса на информираност у потребителите относно налич-
ните средства за правна защита. Вариантът включва: подобряване на механизмите 
за алтернативно разрешаване на спорове, разширяване на периметъра на национал-
ните процедури за искове с малък материален интерес и до масовите искове, раз-
ширяване на приложното поле на Регламента за сътрудничество в областта на за-
щитата на потребителите, стимулиране на бизнеса да подобри системите си за об-
работка на получени жалби, както и предприемане на действия за повишаване ос-
ведомеността на потребителите за съществуващите механизми за защита. В рамки-
те на този вариант се обмисля Регламентът за сътрудничество в областта на защи-
тата на потребителите да бъде изменен така, че да включи и правомощие, по силата 

                              
1 Работен документ на службите на Комисията, обществено допитване: Към съгласуван 

европейски подход за колективна защита; Брюксел, 4 февруари 2011 г.; SEC(2011) 173 
окончателен. Виж документа на електронен адрес 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/docs/cr_consultation_paper_bg.pdf, с. 5. 

2 Сукарева, З. Потребителско право. 2015, с. 10. 
3 Зелена книга за защита на потребителите. COM(2001) 531 окончателен, 2.10.2001, дос-

тъпна на интернет адрес: http://ec.europa.eu/consumers/archive/policy/developments/fair_ 
comm_pract/fair_comm_greenpap_en.pdf с. 8 
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на което след констатирането на вътрешнообщностно нарушение компетентният 
орган може да изиска от търговеца да обезщети пострадалите потребители. Особе-
но по отношение на исковете с много ниска цена Регламентът за сътрудничество в 
областта на защитата на потребителите може да предостави правомощието за отнемане 
на съответната печалба от търговците, извършили вътрешнообщностно нарушение. 

Последният вариант, който Еврпейската комисия предлага за обсъждане, пред-
вижда създаването на обвързваща мярка на ЕС, чрез която да се осигури съществу-
ването на съдебен механизъм за колективна защита във всички държави членки. 
Целта на този вариант е да се предвиди съдебна процедура за колективна защита, 
която резултатно и ефективно осигурява защита на потребителите. При него Коми-
сията предлага да се избегне включването на елементи, който са се проявили в 
практиката и предизвикват възражения сред юристите от държавите, принадлежа-
щи към континенталната правна система, като културата на постоянно водене на 
дела, каквато се счита, че съществува в САЩ, обезщетения с наказателен характер, 
адвокатски хонорари според присъденото обезщетение и т.н.  

Европейската правна традиция и правният ред на държавите членки ще бъдат в 
основата на бъдещия обвързващ европейски механизъм за колективна защита на 
потребителите1. 

Използвана литература 
1. Сукарева, З. Потребителско право. 2015, с. 10. 
2. Работен документ на службите на комисията, обществено допитване: Към съгласуван 

европейски подход за колективна защита; Брюксел, 4 февруари 2011 г.; SEC(2011) 173 
окончателен. 

3. Зелена книга за защита на потребителите. COM(2001) 531 окончателен, 2.10.2001. 
4. Reich, N., Miklitz, H., Rott, P., Klaus, T. European Consumer Law. 2014, с. 418. 
 

                              
1 Reich, N., Miklitz, H., Rott, P., Klaus, T. European Consumer Law. 2014. с. 390. 



220 

КОРЕКТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И КОРЕКЦИЯТА,  
ПРИЛАГАНА ЧРЕЗ ПРЕТОРСКОТО ПРАВО СПРЯМО  
НЕДОБРОВОЛНИТЕ ОБВЪРЗВАНИЯ И АНАЛОГИЧНИ  

МЕХАНИЗМИ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО 

Емилия Ганева, докторант, хон. ас.  
Катедра "Частноправни науки", УНСС  

и хон. ас. в ЦЮН, БСУ  
ganeva.em@abv.bg 

 
Резюме 
Отношенията, породени от това, че едно лице поради сила, страх или измама поемало 

юридическо задължение или се разпореждало със свое благо, в късната Римска република 
се регулирали чрез преторски механизми, за които разполагаме с оскъдни данни. Създаде-
ните чрез принуда или измама състояния на дисбаланс в отношенията между насилника и 
потърпевшия, според доктрината, притежават признаците на "недоброволните обвързва-
ния", описани в "Никомахова етика". В термините на "Етиката", за поправяне състоянието 
на дисбаланс се прилага корективна справедливост, състояща се в компенсиране на загубата 
с неправомерната облага. Изследваме докъде се простира аналогията между известното ни 
за логиката на преторските механизми и логиката на корективната справедливост. За целта 
изясняваме значението на корелативните понятия облага – загуба при деликтите. За неиз-
вестните елементи на преторските механизмите на регулиране формираме хипотези въз 
основа на знанията ни за аналогичните механизми на корективната справедливост в "Етика-
та". Анализът продължава чрез съпоставка с аналогичните деликти и механизми за корек-
ция, използвани в съвремието. 

Ключови думи: деликти, корективна справедливост, преторско право, облага – загуба, 
аналогия. 
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Summary 
Relations, created by this that someone because of force, fear or fraud, obliged himself or 

disposes of his good, in the late Roman Republic, was regulated by praetorian mechanisms, about 
which we have scarce data. The conditions of imbalance between the offender and the aggrieved 
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party, created as a result of coercion or fraud, according to the doctrine, possess characteristics of 
"involuntary relations" as described in the Nicomachean Ethics. In terms of the Ethics, the 
corrective justice, consisting in compensation of the loss by unlawful gain, should be applied for 
correction of the imbalanced condition. We examine how far the analogy between what we know 
about the logic of praetorian mechanisms and the logic of corrective justice extends. For this 
purpose we clarify the meaning of the correlative notions gain-loss in the context of the delicts. 
For unknown elements of the praetorian mechanisms for regulation, we formulate hypotheses, 
based on our knowledge for analogous mechanisms of corrective justice in the Ethics. The analysis 
continues by comparison with analogous delicts and correction mechanisms used in modern times. 

Key words: delicts, corrective justice, praetorian law, gain-loss, analogy. 
 

В късната Римска република чрез дейността на преторите се създали правни ме-
ханизми за защита на обществени отношения, които до този момент не били правно 
регулирани по цивилното право. Такива били отношенията, създадени чрез използ-
ване на сила или страх (vis aut metus), или измама (dolus) с цел едната страна да 
накара другата да сключи определена сделка, вследствие на която да отчужди свое 
благо или просто да се обвърже, като даде обещание за извършване на определено 
действие1. Този тип посегателства се означават в доктрината като преторски деликти2. 

Защитата, която можело да ползва едно лице, обвързало се спрямо друго3 поради 
използвана сила или страх, се реализирала изначално чрез actio in factum – иск, 
който преторът давал въз основава на конкретните факти, а не на приложимо право, 
защото такова за подобни случаи към онзи момент все още не съществувало4. Този 
иск, наричан впоследствие actio quod metus causa5, бил насочен към реституиране 
на конкретно даденото по транзакцията или на самото положение на потърпевшия6. 
Реституторната функция на иска се постигала чрез clausula arbitraria, която прето-
рът включвал във формулата и според която ответникът следвало да възстанови 
състоянието на ищеца, такова каквото е било преди недоброволното обвързване. В 
случай че ответникът не реституира, производството продължавало и при доказва-
не на факта – използваната принуда, той следвало да понесе санкция, изразяваща се 
в четворната стойност на полученото по опорочената транзакция7.  

Приблизително по същото време и отново чрез преторски механизъм била за-
пълнена и липсата на правна регулация за случаите, когато по цивилното право 

                              
1 Например чрез stipulatio – вербален договор по ius civile. 
2 Buckland, W. A textbook of Roman law, 453. 
3 Възможно е лицето, използвало принудата, и получилото вещта да не са едно и също, 

вж. Ганева, Е. The influence of morality on the objective law through the prism of Restitutio in 
integrum (metus causa). 

4 Formula Octaviana се датира от 79 – 78  г. пр. Хр. Вж. Zimmerman, R. The law of 
obligations, 653; За actio quod metus causa и корективната справедливост вж. още Ганева, Ем. 
The violent taking of property… 

5 Вж. D.4.2.1 Ulpianus 11 ad ed "...не ще одобря извършеното по причина на страха…" 
6 D.4.2.3pr. Ulpianus 11 ad ed. 
7 D.4.2.9.6 Ulpianus 11 ad ed; 4.2.14.1, Вж. Zimmerman R. Цит. съч., 655. 
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било създадено едно обвързване чрез измама1. Тази защита също се реализирала 
чрез иск, възникнал като actio in factum и наречен в последствие actio doli2. Фактът, 
който следвало да се доказва в процеса, била измамата. Функцията на акцията е 
аналогична с тази на actio quod metus и също била насочена към постигане на рес-
титуция на даденото по опорочената транзакция. Този ефект отново се постигал 
като преторът вмъквал във формулата clausula arbitraria. В случай на неосъществя-
ване на реституцията не следвало наказание в четворен размер, но пък actio doli 
представлявала инфамиращ иск, т.е. водела до опозоряване на осъдения по нея от-
ветник, докато при другата акция тази последица липсвала. 

Има неяснота около конкретните причини за създаване на тези преторски меха-
низми за защита поради липсата на достатъчно преки източници от периода на тях-
ното възникване. Несъмнено обаче при създадените чрез принуда или измама със-
тояния се наблюдава, че те водят до дисбаланс в отношенията между извършителя 
и потърпевшия. Този дисбаланс до момента, в който не е бил правно регулиран, 
имал морални измерения, следователно отношенията се регулирали чрез морала3. 
Тази регулация обаче се оказала неефективна и опасна за устоите на една държавна 
организация, когато тези обществени процеси се превърнали в масови явления. 
Поради това чрез преторското право се достигнало до създаване на обективноправ-
на регулация. Акцентът на настоящото изследване е как се е постигала тогава и как 
се постига сега корекцията на подобни състояния на дисбаланс. 

 В доктрината тези състояния се определят като "недоброволни обвързвания4", 
по аналогия с описаните в "Никомахова етика" на Аристотел "συναλλάγματα… 
ἀκουσία5". Аналогията по отношение на самото обществено явление се пренася и 
върху механизмите за неговото регулиране, което според Аристотел се постига чрез 
т.нар. корективна справедливост6. Така в настоящата работа, като изследваме до 
къде се простира аналогията между известното ни за логиката на преторските ме-
ханизми и тази на корективната справедливост, формираме хипотези за неизвест-
ните елементи на преторските, въз основа на знанията ни за аналогичния механи-
зъм на регулиране на корективната справедливост в "Етиката".  

Корективната справедливост според изложеното в гл. 5 от "Етиката" се състои в 
компенсиране на "загубата" с неправомерната "облага"7. За да развием аналогията, 
е необходимо да се изясни значението на корелативните понятия облага – загуба8, 
респективно какво означава да се компенсира едното с другото. Едва тогава бихме 

                              
1 Вж. Zimmerman, R. Цит. съч., 665; Преторът Аквилий Гал създал механизма вероятно 

през 66  г. пр. Хр. 
2 Lenel, Ot., Edictum Perpetuum, "Quae dolo malo facta esse dicentur…", 114. 
3 За проблемите в края на Републиката вж. Zimmerman, R. Цит. съч., 651-652. 
4 Golecki, M.J. Synallagma and freedom of contract, 1-2; Poama Andr. Aristotle’s division, 2. 
5 Аристотел. НЕ, V, IV, 1131a; За термина "синалагма" Танев, К. Нетипичните синалагми, 

бел. 19, 23-24. 
6 διορθωτικόσ; Hamburger M., Morals and law: The Growth of Aristotle's Legal Theory, 43. 
7 Аристотел. НЕ, V, IV, 1132а, 6; Вж. Giglio Fr. The foundations of restitutions for wrongs, 

163. 
8 В превода на НE на бъл г. ез. като синоними се използва още "полза – вреда", б.а. 
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могли да установим дали корективната справедливост намира проявление в претор-
ските механизми, регулиращи гореописаните деликти. 

Корективната справедливост се смята за универсален коректив на обществените 
отношения, създадени по недоброволен начин1, изразяващ се в моралното задълже-
ние на извършителя да възстанови, т.е. да поправи несправедливостта, която е при-
чинил. Между величините облага – загуба се открива зависимостта, че едно и също 
деяние и резултатът, който предизвиква се отразяват едновременно по отношение 
на двата субекта с противоположен знак и затова тези понятия се определят в 
днешната доктрина като корелативни2. Поради това корекцията, която следва да 
реализира съдията е да компенсира плюса с минуса, докато изравни състоянието на 
индивидите в отношението и така да възстанови нарушения баланас, т.е. справед-
ливостта3. Ето защо според Аристотел корективната справедливост се изразява с 
аритметична пропорция4.  

Семантичната двойка "облага – загуба" обаче не се разбира еднозначно от изс-
ледователите на "Никомаховата етика", което рефлектира и върху разбирането за 
корективна справедливост5. Съществува интерпретация, че облагата за извършите-
ля от реализираното от него посегателство представлява икономически еквивалент 
на причинената спрямо потърпевшия загуба6. Това ограничава обхвата на корек-
тивната справедливост до състояния, при които резултатът от деликта е имущест-
вено разместване, представляващо облага за извършителя и загуба за потърпевшия. 
В обхвата на преторския едикт обаче, относно случаите на използвана принуда, 
съществуват хипотези, в които, макар да има извършен деликт, такова корелативно 
имуществено разместване не се наблюдава7.  

Тогава възникват въпросите – дали такива хипотези са разгледани в "Етиката" и 
ако да – подобни деликти включени ли са в обхвата на корективната справедливост, 
което би наложило термините "облага – загуба" да се интерпретират по-широко8.  

Според Аристотел приложението на корективната справедливост покрива две 
групи недоброволни обвързвания9. Първата група включва: кражба, прелюбодея-
ние, отровителство, сводничество, прелъстяване на роби и т.н., а втората група 
включва: нападение, грабеж, осакатяване, оскърбителен език, оскърбително трети-
ране. От изброените хипотези едва ли може да се извлече като общ критерий нали-
чието на имуществено разместване, облагодетелстващо един за сметка на друг. 
Следователно корективната справедливост е с по-широк обхват от посочената по-
горе интерпретация. 

                              
1 Golecki, M. J. Цит. съч.; Weinrib, Ern. The gains and losses of corrective justice. Poama, 

Andr. Цит. съч. 
2 Терминът се използва от Weinrib Ern. Цит. съч. 
3 Аристотел. НЕ, V, IV, 1132а, 6; Weinrib Ern. Цит. съч., 281. 
4 За разлика от дистрибутивната, която се изразява с геометрична пропорция, б.а.  
5 Coleman, J. The mixed conception of corrective justice, 427, бел. 5. 
6 Наричана "материална концепция", вж. Weinrib, Ern. Цит. съч., 282. 
7 D.4.2.9.3 Ulpianus 11 ad ed. 
8 В този смисъл вж. Weinrib Ern. Цит. съч., 287. 
9 Аристотел. НЕ, V, IV, 1131a.  
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В текста на "Никомаховата етика", кн. 5, гл. 4 четем следното: …употребяваме 
"облага" в най-общ смисъл например за насилника, а "загуба" – за пострадалия, но 
когато се измерва понасянето, едното се нарича "загуба", а другото – "облага"… 

Видно от текста, значението на "облага – загуба" не е строго дефинирано и не е 
фиксирано като еквивалентно имуществено обедняване и насрещно обогатяване. 
Аристотел използва термините "в най-общ смисъл", респективно конкретното им 
значение следва да се определи според случая. Едно обаче е ясно, "когато се измер-
ва понасянето", т.е. когато се извършва корекцията, която преминава през тяханата 
съпоставката, ги наричаме с общо понятие. Така се постига противопоставянето, 
необходимо, за да се открие тяхната среда1. Защото, казва Аристотел, несправедли-
востта е в крайностите, а справедливостта е по-средата, а работата на съдията е да я 
открие2. Следователно понятията "облага – загуба" всъщност са аритметическа ин-
терпретация на несправедливостта, която следва да бъде коригирана. 

Изложеното определя понятията "облага – загуба" като корелативни. Тяхната 
взаимозависимост не е задължително да е от вида на причинно-следствената, а мо-
же да бъде и нормативна. Това обяснява съществуването на "нормативната концеп-
ция"3 за тези понятия. Според Weinrib, разгледани в нормативен контекст, понятия-
та изразяват несъответствието между това, което страните имат, и това, което те 
трябва да имат според нормата (морална или правна). Следователно "облагата" 
вследствие на деликт, ще означава, че извършителят е извършил повече, отколкото 
му е позволено, което спрямо потърпевшия е рефлектирало в неговата "загуба", т.е. 
той е ограничен повече, отколко би следвало да бъде. Този дисбаланс оправдава в 
реализираната от съдията процедура по коригиране, положението на извършителя 
да бъде повлияно отрицателно (напр. с намаляване на имуществото), а това на по-
търпевшия положително (напр. с увеличаване на имуществото), макар реално са-
мият деликт да не е съпроводен с имуществено разместване. 

Нормативната концепция за понятията "облага – загуба" може да се пренесе и 
върху понятията дълг – право4. Причинената несправедливост, която се е реализи-
рала чрез извършване от едно лице на повече отколкото нормативният ред допуска, 
в термините на "Етиката", наричаме "облага". От гледна точка регулацията обаче, 
това състояние е предпоставка за възникване на "дълг" за него да извърши това, 
което съдията отсъди, за да се възстанови балансът. Кореспондиращото състояние е 
това на претърпелия несправедливостта, която му е причинила "загуба", защото е 
бил ограничен в свободата си на действие. Това състояние предопределя "правото" 

                              
1 Аристотел. НЕ, V, IV, 1131a "…равното е по средата между повечето и по-малкото, до-

като облагата и загубата представляват повече и по-малко по противоположни начини: по-
вече добро и по-малко зло е облага, докато обратното – загуба….. От това следва, че спра-
ведливото е среда между определен вид облага и загуба при недоброволните обвързвания – 
това да имаш равен дял преди и след размяната." 

2 Ibid "…да отидеш при съдията означава да отидеш при справедливото…А работата на 
съдията е да изравнява…" 

3 Weinrib Ern. Цит. съч. That Aristotle means the gains and losses of corrective justice to be 
normative is evident from his treating equality as their baseline, 285.  

4 Вж. Weinrib, Ern. Цит. съч., 279, "дълг" тук се схваща като "задължение". 
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на потръпевшия да получи обратно свободата, която несправдливо му е била огра-
ничена. Следователно реализацията на правото зависи от изпълнението на дълга, 
което ще доведе до компенсиране на загубата с неправомерната облага. 

Логически следва въпросът – кои са механизмите, реализиращи компенсиране-
то? Според анализаторите на "Етиката"1 корективната справедливост се постига с 
възстановяване на положението такова, каквото е било преди извършване на непра-
вомерното действие от извършителя. Аналогичен е бил и основният способ за възс-
тановяване на справедливостта от претора, що се отнася до коригиране на отноше-
нията, създадени чрез използване на измама или принуда2. Корекцията се постигала 
като се давала възможност на ответника по actio quod metus causa или actio doli да 
възстанови полученото по опорочената транзакция на ищеца и така да избегне 
предвиденото иначе наказание. Реституцията е способ за коригиране на подобни 
отношения и в съвременно право съгласно чл. 34 от ЗЗД "Когато договорът бъде 
признат за нищожен или бъде унищожен, всяка от страните трябва да върне на дру-
гата страна всичко, което е получила от нея." 

Въпросът е дали и наказанието като способ за коригиране на несправедливостта 
попада в обхвата на корективната справедливост. Отново няма еднозначно мнение 
в доктрината. Част от анализаторите на корективната справедливост отнасят нейно-
то реализиране единствено до реституиране или обезщетяване на онеправданата 
страна, като изключват или не коментират наказанието като част от корекцията. 
Аргументите за това схващане също не са еднозначни: според едни наказанието би 
следвало да спада към дистрибутивната справедливост, обхващаща разпределение-
то на благата в общността3, според други наказанието попада в обхвата на ретрибу-
тивната справедливост4, според трети то изобщо не е част от способите за постига-
не на справедливостта5. За тези пък, които разглеждат "облага – загуба" само като 
съответно имуществено разместване, поправянето се състои в разместването им в 
обратна посока и въпросът за наказание не се повдига. Прегледът на различните 
аргументи показва, че те не намират основание в "Етиката", а привнасят съвремен-
ни виждания6 в понятието "корективна справедливост" на Аристотел. В гл.4 на кн.5 
именно в частта, където се дефинира приложното ѝ поле, четем: "Нали, когато еди-
ният удря, а другият бива ударен, или единият убие, а другият умре, действието и 
понасянето му се разпределят в неравни дялове, а съдията се опитва да ги изравни с 
наказание и вреда, с чията помощ отнема постигната полза." 

                              
1 Weinrib Ern. Цит. съч.; Poama, Andr. Цит. съч. и др. 
2 D.4.2.3pr. Ulpianus 11 ad. ed.; D.4.3.18pr. Paulus 11 ad. ed., D. 4.3.18.1 Paulus 11 ad. ed. 
3Докато корективната справедливост предполага корекция в конкретни отношения; 

Poama. Цит. съч., 14.  
4 За четворното делене на Posner вж. Poama, Andr. Цит. съч., 5. 
5 Poama, Andr. Цит. съч., liberal theories of justice, 14-19; Съществуват и други възгледи, 

които не бихме могли да обхванем тук поради ограничения обем, но ще бъдат предмет на 
допълнително изследване, б.а. 

6 Тезата, че наказанието не се обхваща от корективната справедливост, защото спада към 
ретрибутивната, не намира опора в етиката, т.к. тя разглежда само две категории – дистри-
бутивна и корективна, т.е. ретрибутивната като отделна категория не присъства. 
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От прочита на текста може да заключим, че наказанието е способ наред с рести-
туцията, чрез който се постига корекцията по отношение въздействието именно 
спрямо укоримото деяние. Арисотел не посочва точните начини за реализиране на 
корекцията, а абстрактно очертава, че е насочена към изравняване, т.е. към баланс. 
Как ще се постигне, зависи от конкретната обстановка, защотo справедливостта 
винаги се реализира в определена политическа и нормативна среда. Корелативните 
понятия "облага – загуба" показват, че някой извършва нещо повече, отколкото би 
следвало според моралния или правния ред, което от своя страна рефлектира в ог-
раничаване на другия. Реституцията невинаги може да коригира в достатъчна сте-
пен опороченото отношение, тъй като нормативната интерпретация на понятията 
показва, че нарушението накърнява както конкретното отношение, така и норма-
тивния порядък. 

Аналогично, преторските механизми предвиждали и наказание, макар поставено 
под условие, ако не се реституира доброволно. Тази възможност би могла да се 
интерпретира, че ако извършителят доброволно възстанови загубата спрямо него 
няма да се налага наказание, защото е поправил последиците, подчинявайки се на 
нормативния порядък, макар и в последващ нарушението момент. Друго би било 
обаче, ако след нарушението той не желае да реституира. Несъобразяването с пра-
вилата продължава да го облагодетелства, а съответстващата загуба е, от една стра-
на, задълбочаващото се накърнено положението на потърпевшия, а от друга, на-
кърнения авторитета на самия регулатор. За възстановяване на баланса в тази ситу-
ация само връщането на вещта не би било достатъчно, тъй като отклонението меж-
ду двете взаимносвързани величини е твърде голямо.  

Ето защо смятаме, че една по-широка интерпретация на понятията "облага – за-
губа" съответства на примерите, приведени в "Етиката" за приложението на корек-
тивната справедливост. Съдията ги изравнява чрез използване на такива способи, 
чрез които се възстановява нормативният порядък, който е задължителната пред-
поставка за възстановяване съотношението между страните. Наличието на наказа-
ние не променя корективната справедливост, прилагаща се в билатерални отноше-
ния1, тъй като, чрез него се изравняват отново те, в случаите, в които накърняване-
то на нормативния порядък е с по-голям интензитет и само реституцията не е дос-
татъчен механизъм за постигане на баланса. 
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КРАЖБАТА МЕЖДУ ИДЕОЛОГИЯТА И БУКВАТА НА ЗАКОНА 
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Резюме 
В настоящия доклад се проследява историческото развитие на правната уредба на краж-

бата от дълбока древност до съвременните законодателства, включително в Законника на 
Хамурапи, Библията (Стария и Новия завет), римската юриспруденция и модерните законо-
дателства в Европа и България. В изследването се търси съответният на изворовата база 
критерий за кражбата като гражданскоправен деликт и границата на превръщането ѝ в 
престъпление – crimen, тоест как от претенцията, предоставена на отделния човек за краж-
бата като вид деликт, се стига до наказателното преследване от страна на държавата. 

Ключови думи: кражба, деликт, правни, неправни, източници, интерес, исторически, 
корени, сравнително право. 

THEFT BETWEEN THE IDEOLOGY AND THE CHARACTER OF LAW 

Stoyan Lazarov, Ph.D. Student  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

s.lazarov@glbulgaria.net 

Summary 
In the present report, we follow the historical development of the legislation about the theft 

from Early Antiquity till Nowadays, including the Code of Hammurabi, the Holy Bible, on the one 
hand, and on the other, the Romanistic sources and modern legislation in Western Europe and 
Bulgaria. The analysis seeks the respective criteria for the sources regarding theft as civil delict 
and the boundary of turning it into crime – crimen, i. e. how from the claim, provided to the proper 
person for theft as a delict comes to the idea of prosecution by the state.  

Key words: theft, delict, legal, non-legal, sources, interest, historical, basis, comparative law. 

Увод 

Правната уредба на кражбата може да се проследи от дълбока древност до наши 
дни. Трудно е да се направи точна хронология на възникването на правните норми, 
които са я уреждали от правната архаика насетне. Въпреки това няма пречка да се по-
сочат, ако не изчерпателно, то поне в основни линии тенденциите в законодателството 
и юриспруденцията и неюридическата литература. Последната включва неправните 
източници, от рода на реториката и други подобни, които могат да се разглеждат със 
съответното обяснение за специфичния им контекст. Въпросът е какво можем да уста-
новим днес за разбирането на понятието "кражба" в рамките на източниците от най-
дълбока древност и неговата еволюция до съвременните законодателства.  
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Хронологични проблеми на термина 

Произведенията на риторите невинаги дават обективна представа за изследвани-
те институти1. Все пак те са особено ценен източник за изследване на общата среда 
на тяхното приложение и конкретната им практическа употреба2. Доказателство за 
това е, че при тях се цитират закони, които не само не са достигнали до нас като 
правен източник, но и не са били известни на всички юристи. Такъв е например 
Хиероновият закон (lex Hieronica3), приложим в Сицилия и Сардиния през 70-те 
години на І в. пр. Хр., цитиран от Цицерон в речта му срещу римския консул Верес 
(In Verrem). Този закон е третирал въпросите, възникващи между колекторите на 
публичните вземания, т. нар. десятък – декума (decuma, оттук и името – декумани), 
от една страна, и производителите на зърно, от друга. Декуманите, според на речта 
на Цицерон, злоупотребявали с властта си, като събирали по-висок наем. Това опи-
сание е важно за описанието на кражбата в исторически план, доколкото тя в този 
период е обхващала значително по-широк кръг от хипотези в сравнение с по-
късната регулация. 

Терминът за кражба е традиционен изобщо за древните общества и е доста по- 
стар, той се среща още в Законника на Хамурапи, една от първите форми на писано 
право в Близкия изток (от около 1754 г. пр. н. е.). Хамурапи бил шестият цар от 
Вавилонската династия и управлявал от 1792 до 1750 г. пр. Хр., период, известен 
като бронзовата епоха. Хамурапи съставил сборник с 282 закона, свързани със сто-
панския оборот, правото на собственост и пр. Въпреки унификационната функция 
на акт наказанията за отделните видове кражби в този законник били различни. 
Така още в шестия закон четем: "Ако някой открадне вещ, собственост на храма 
или на двореца, да бъде осъден на смърт, а също и лицето, което получи от открад-
налия вещта, също да се осъди на смърт"4. Бихме могли да разглеждаме този текст 
като сходен с по-късните нарушения от римската епоха, описвани като пекулатус, 
субрепция или други форми на публична кражба или кражба на свещена вещ. Само 
два текста по-надолу, в осмия закон, се наблюдава диференциация между божест-

                              
1 Така например в произведението на Цицерон – In Verrem, реториката на големия юрист 

е насочена само по посока на обвинението срещу римския консул Верес.  
2 В същото произведение се цитира един закон на Йерон (lex Hieronica), който не е дос-

тигнал до нас, но дава много важна информация за събирането на данъка десятък в рамките 
на островите Сицилия и Сардиния.  

3 Този закон третирал въпросите на събираемостта на данъците в районите на Сицилия и 
Сардиния. Там се събирал така наречения данък десятък, който представлявал една десета 
от произведена продукция. В случая, след падането на Картаген под властта на Рим, е ре-
шено да се ползва местното законодателство, доколкото населението там е било предимно 
от чужденци. По тази причина законът е приложим единствено за тези територии. За съжа-
ление, текстът не е достигнал до нас като правен паметник, а основно е цитиран от Цицерон 
в процеса срещу римския консул Верес.  

4 Цитирано по "The Code of Hammurabi", The Original Version of this Text was Rendered 
into HTML by Jon Roland of the Constitution Society, Converted to PDF by Danny Stone as a 
Community Service to the Constitution Society, сайт: http://www.constitution.org/ime/ 
hammurabi.pdf 
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вените и човешките вещи. Същият текст гласи: "Който открадне добитък или овца, 
или магаре, или прасе, или коза, ако принадлежи на Бога или двореца, крадецът ще 
плати тридесеткратната стойност на откраднатото; ако те принадлежат на свободен 
човек на краля, ще плати десеткратната им стойност; ако крадецът няма с какво да 
плати, да бъде осъден на смърт"1. Със смърт се е наказвала кражбата на чужд не-
пълнолетен син2, както и взломната кражба3. Ако обаче крадецът не бъдел хванат, 
пострадалият следвало да предяви под клетва пред съда искане срещу нарушителя 
за стойността на откраднатото. Оттук общността и лицата, на чиято територия е 
извършена кражбата, трябвало го компенсират за загубата4. Още по-надолу в за-
конника се вижда, че вещите с по-малка стойност от стопанския инвентар не тряб-
вало да се компенсират с многократно увеличен размер, а само с единичната си 
стойност. Така за кражба на колело за водна мелница крадецът трябвало да плати 
на собственика паричната стойност5 на 5 шекела6 или пък за кражба на т.нар. 
shadof7 или плуг се заплащала паричната стойност8 на 3 шекела в пари.  

От разгледаните текстове изглежда, че кражбата на вещи с висока стойност за 
религията, двореца или отделния гражданин се наказвала по-тежко, отколкото тези 
с по-ниска стойност. Не е трудно да се направи паралел между осмия закон на Ха-
мурапи за откраднатия добитък и текста от Стария завет, Изход, 22.1. Там е записа-
но, че: "Ако някой открадне вол или овца, та го заколи или го продаде, то да плати 
пет вола за вола и пет овци за овцата". Четем по-нататък в същия контекст: "Ако се 
завари крадецът, когато подкопава, и го ударят, та умре, няма да се пролее кръв за 
него, но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще се пролее кръв за него. 
Крадецът трябва непременно да плати; но ако няма с какво, то да се продаде тоѝ, за 
откраднатото. И ако откраднатото, било вол, осел или овца, се намери живо в ръка-
та му, ще плати двойно"9. Тези заповеди се разглеждат само в рамките на Стария 
Завет, но все пак е показателно за тясната прилика със Законника на Хамурапи. 
Може да се направи изводът, че отговорността от смесена (реиперсекуторна и нака-
зателна), при Законника на Хамурапи, в Стария Завет се разглежда по-скоро като 
дълг на крадеца за чисто обезщетение, определян съобразно характеристиката на 
вещта, без да се добавя допълнителна стойност. Дотук сме изправени пред чисто 
правни текстове, определящи нарушението и съответното наказание. В Новия За-
                              

1 Цитирано по "The Code of Hammurabi", The Original Version of this Text was Rendered 
into HTML by Jon Roland of the Constitution Society, Converted to PDF by Danny Stone as a 
Community Service to the Constitution Society, сайт: http://www.constitution.org/ime/ 
hammurabi.pdf, cтр. 6. 

2 Пак там, 14 закон, с. 7.  
3 Пак там 21 и 22 закон. 
4 Пак там 23 закон. 
5 Пак там 259 закон, с. 34.  
6 Мерна единица за тегло или валута. 
7 Инструмент за напояване на земята с вода (от древноегипетски). 
8 Пак там, 260 закон, с. 34. 
9 Цитирано по "Библия или свещеното писание на Стария и Новия Завет", дигитално из-

дание на Българската Библия от 1940  г., Text Revision Bibliata.com, Computer typesetting 
Bibles.org.uk, 2008 
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вет, напротив, текстът, приеман за каноничен, обръща внимание по-скоро на краде-
ца по своеобразен идеологичен начин, като губител на живота1. В този случай мо-
ралната оценка се превръща в норма. Дали е налице приемственост по отношение 
на кражбата между Законника на Хамурапи и Стария Завет и дали последния след-
ва да се разглежда в неговия автентичен вид, трудно може да се установи, а освен 
това е предмет на по-подробно изследване. Не следва да се забравя и фактът, че 
ръкописът на Стария Завет е запазен до нас от ерата на Птолемеите или т. нар Сеп-
туагинта (от лат. седемдесет). В този смисъл стои ясно и въпросът за автентичност-
та на Библията като исторически документ. Независимо, след ІІ в. пр. Хр. – за Ста-
рия Завет и след V в. сл. Хр. – за Новия Завет, трябва да се приеме, че за христия-
ните те придобиват нормативно значение в морален и правен смисъл. 

По-нататък, в един от първите писани закони от времето на Архаичното римско 
право, Дванадесетте таблици, се появява терминът "furtum". Бернардо Албанезе2 
приема, че етимологията произлиза от глагола ferre – отнасям. В класическото рим-
ско право, от друга страна, има две виждания за етимологията на термина. Така 
според Катон произлиза от fur, като дериватив на furtificus. Подобна теза се застъп-
ва от Варон и Гелий. Оказва се обаче, че терминът fur вероятно е заимстван от 
гръцки. Гръцкото φ отразява латинското f, а наставката –ορ, се замества с латинска-
та –ur. Оттам φθρτος се замества от латинското furtos. Второто виждане за furtum 
произтича от мнението на Павел, който цитира Сабин. Последният приема, че това 
е ferrendo et auferendo, тоест отнасяне (ferre) и отнемане (aufere)3. 

Танев приема, че проблемът с по-ранните текстове, които описват кражбата, 
furtum (например Закон за Дванадесет таблици, реконструиран на базата на Gai. 
2,45. 49) e, че използваният латински корен на съществителното за крадец, fur, няма 
съответен граматически предикат (глагол) със същия корен, актът на кражбата, а 
ползва лема от друг корен – subripere (отнемам)4. Едва по-късните текстове свиде-
телстват за изпълнението на деривативния глагол от fur, furassе, за да обозначи 
кражбата. Така по време на Архаичния период се създава идея за съдържателно 
несъответствие между двата термина. Въпреки това и двата термина (съществител-
ното furtum и неговият глагол subripere) са достатъчно стари и в правния им кон-
текст се ползват като синонимни.5 

Трудно може да се направи заключение, че думата furtum е произлязла директно 
от думата за крадец – fur, а някои автори търсят и определено гръцко влияние вър-
ху нея. При всички случаи обаче изворите осигуряват възможност за анализ в твър-
де късни епохи в сравнение с датата на ХІІ-те таблици.  

                              
1 В Йоан, 10:10 е записано: "Крадецът влиза само да открадне, да заколи и погуби: Аз 

дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно". Това показва, че фокусът се поставя в 
Новия Завет вече върху крадеца.  

2 Albanese, B. Furto (storia), Pubblicato in: Enciclopedia del Diritto, 18 (1969), 313-318.  
3 Vaan, Michiel. Etymological dictionary of latin and other italic languages. Boston, 2008.  
4 Tab. 1. 22. – <<<rei subruptae aeterna auctoritas esto.>>> (= Schoell, VIII, 16 ; = Bruns, 

VIII, 17 ; = FIRA, VIII, 17 ; Gaius, 2, 45. 49). 
5 Ibid. 
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След Дванадесетте таблици режимът на furtum припознава едно ново развитие в 
смисъл на смекчаване на строгостта на наказанията (в рамките на Дванадесетте 
таблици действа принципът lex talionis – око за око, зъб за зъб). Така например се 
появява дългът за четворната стойност на откраднатата вещ (quadruplum в случаите 
на furtum manifestum), което се разграничава от личната обвързаност крадеца – та-
кива са акциите addictio и verberatio). В рамките на своето развитие до времето на 
светската юриспруденция на Републиката кражбата се определя като всяко "умиш-
лено нарушение, което се доказва от потърпевшия със загуба или настъпила вреда 
относно една вещ (в това число и недвижима).1 Това твърдение на Албанезе се под-
държа от същите текстове, които се цитират и от Цимерман2. Това са отделните 
казуси, които надхвърлят границите на класическата дефиниция за кражбата, виж-
дайки в нея почти всички случаи на непочтено поведение. Терминът тук е употре-
бен в по-широкия контекст на Veteres (републиканските юристи). Те давали мне-
ние, според Паул, че ако някой призове пред съд мулетар със злоумисъл и междув-
ременно мулетата му умрат, ще бъде отговорен за кражба на загубените животни3 
Във втори случай римските юристи дават акция за кражба срещу лице, което лови и 
по този начин води до загубата на питомен паун4. Това е и специалното основание 
за кражбата (furti teneri veteres responderunt). Така наречените veteres предоставят 
освен това actio furti срещу лице, което е преследвало и причинило загубата на пи-
томния паун на другиго5. В трети случай за вреди от кражбата на стока, по-тежка от 
предвидената, Мела, цитиран от Улпиан, посочва, че продавачът може да бъде съ-
ден от купувача за загубата на закупените вещи, които тежали повече от предвиде-
ното6. Авъл Гелий пише, че Сабин бил готов да даде actio furti срещу лице, което 
прикрило бягащия роб с тогата си (servus fugitivus) от очите на господаря му7. В 
крайна сметка, според Цимерман, се възприема тезата на Павел.  

Проблемът с колекторите на данъци 

Ако насочим търсенето на контекста на furtum към колекторите на данъци 
(publicani), се установява, че за тях има специални правила. Бъкланд посочва, че 
два отделни едикта уреждали тяхната отговорност като действия на властимащи. 

                              
1 Albanese, B. Storia del furto..., p. 314. 
2 Zimmermann, R. Law of obligations, Roman foundations of the civilian tradition, Capetown, 

1992, p. 925. 
3 D.47.2.67.2., Paulus libro sepimo ad Plautium: "Eum, qui mulionem dolo malo in ius 

vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veters responderunt".  
4 D.47.2.37. Si pavonem meum mansuetum, cum de domo mea effugisset, persecutus sis, 

quoad is perit, agere tecum furti ita potero, si aliquis eum habere coeperit. 
5 D.47.2.37. Pomponius libro 19 ad Sabinum. Si pavonem meum mansuetum, cum de domo 

mea effugisset, persecutus sis, quoad is perit, agere tecum furti ita potero, si aliquis eum habere 
coeperit. 

6 D.47.2.52.22. Maiora quis pondera tibi commodavit, cum emeres ad pondus: furti eum 
venditori teneri Mela scribit: te quoque, si scisti: nam [] non [enim] ex voluntate venditoris accipis, 
cum erret in pondere. 

7 Авъл Гелий. Noctes Atticae, Lib. XI, XVIII, 14.  
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D. 39.4.1. Ulpianus libro 55 ad edictum pr. Praetor ait: Quod publicanus eius publici 
nomine vi ademerit quodve familia publicanorum, si id restitutum non erit, in duplum aut, 
si post annum agetur, in simplum iudicium dabo. item si damnum iniuria furtumve factum 
esse dicetur, iudicium dabo. Si id ad quos ea res pertinebit non exhibebitur, in dominos 
sine noxae deditione iudicium dabo1. 

Текстът засяга насилственото отнемане, извършвано от публиканите и членовете 
на тяхната фамилия, което включвало и техните подчинени и роби. Нормата посоч-
ва първоначално задължение за доброволна реституция или наличието на арбит-
рарна клауза за реално възстановяване и алтернативна парична кондемнация за 
простата (единичната) или двойната стойност на отнетото. В последното изречение 
се акцентира на забраната за приложение на ноксалната отговорност – т.е. на въз-
можността да се отстъпи подвластният нарушител на увреденото лице като алтер-
натива на връщането на незаконно отнетото от неговия господар или покровител. В 
случая с actio furti акцентът се поставя върху това, че робът или пък друг подвлас-
тен от фамилията на публикана, действа от името на последния. В този смисъл се 
предлага, че задължението се носи именно от публикана. Става въпрос за факти-
чески състав на друго основание – робът или третото лице от familia publicanorum 
действа от името на публикана при събирането на данъка, но извършва кражба или 
увреждане на вещта в кръга на неговата публична дейност, такава, каквато му е 
предоставена от държавата, или съответно е спечелил на публичен търг. Следова-
телно може да се предложи идеята, че това е една своеобразна форма на furtum 
publicum, тъй като действията на роба или подопечния са извършени от името на 
колектора в публичен интерес (ex officio). Именно от увреждащите действия на 
членовете на familia publicanorum поставят колектора в ситуацията той да понася 
отговорността за собствената си небрежност. 

Ако се отиде още по-далеч, до дефиницията на Паул за кражбата, ще видим, че 
според него "Furtum est contractatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei 
vel etiam usus eius possessionisve"2.  

Това е възможно най-разпространената дефиниция за това нарушение. Тя предоста-
вя много по-различен и широк контекст, като се акцентира върху отнетата или повре-
дената вещ, а вече не върху лицето, което е отнело вещта – носителя на задължението.  

Заключение 

Последният 93-ти фрагмент в книга 47 от Дигестите, титул 2, според Цимерман, 
е най-значимият от историческа гледна точка. Въпреки всичко казано дотук относ-
но видовете обезщетения от частноправен характер, Улпиан напомня, че кражбата е 

                              
1 D. 39.4.1. Преторът казва: "Ако публикан в неговото качество на публикан, както и не-

говата фамилия, отнеме със сила и то не се върне на собственика, ще дам за двойното или, 
ако се иска след една година, ще дам защита за единичното. Също и ако се казва, че са из-
вършени неправомерно увреждане и кражба, давам защита. И ако това, което е свързано с 
вещта, не се предостави, ще дам защита срещу господаря, без предоставяне като нокса.  

2 D. 47.2.1.3. "Кражбата е нечестното държане на една вещ, за да се спечели или от сама-
та вещ, или чрез нея, или от владението върху нея". 
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с наказателноправен характер: "Meminisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter 
agi et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia 
visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam. Non 
ideo tamen minus, si qui velit, poterit civiliter agere"1. Въпросът е какъв смисъл може 
да се вложи в израза criminaliter. Отново, според Цимерман, този процес на транс-
формация на кражбата като наказателен институт "въпреки наличието на очевидни 
цивилни корени не може да бъде преодоляно в рамките на Юстиниановото право"2. 
По-важното е, че с първия писан наказателен закон на Германия – Constitutio 
Criminalis Carolina (Strafgesetzbuch) от 1532 г. на кражбата е отречено качеството 
на частно увреждане и е призната за престъпление, което се преследва от държава-
та. Тази концепция окончателно заляга в съвременното законодателство и по този 
начин се реципира в сега действащите закони.  

Видно от краткия анализ на текстовете от най-дълбока древност до наказателния 
закон на Германия от 1532 г., може да се направи обобщен извод, че с оглед исто-
рическото ѝ развитие, ако в древността кражбата се е наказвала приоритетно с ог-
лед личността на извършителя, то в по-късните векове, в това число и предкласи-
ческото римско право, се установява преминаване на отговорността спрямо лицето 
към отговорност по отношение на конкретния вид кражба. С други думи, кражбата 
вече се разглежда не с оглед на извършителя, а с оглед на самия вид на извършено-
то. Освен това очевидно вече не е достатъчен смесеният характер на кражбата – 
реиперсекуторен и наказателен, и плавно се преминава към неговия очевиден нака-
зателен характер. И това дава основание на Цимерман да твърди, че трансформаци-
ята на наказателната функция на кражбата, въпреки нейните цивилни корени, не 
може да бъде преодоляна в Юстиниановото право и времето на постглосаторите. 
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1 D.47.2.93: Трябва да се запомни, че кражбите се преследват наказателно, както и този 

който води преследването, поддържа обвинението, не че присъдата ще стане публична, а 
защото изглежда, че безсрамността на обвиняемия следва да се проведе от извънредното 
наказание. Който и когато поиска може да предяви цивилна акция. 

2 Zimmermann, R. Law of obligations..., p. 940. 
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Резюме 
Докладът ще разгледа правната същност на отбелязването в немската правна система. За 

да се изясни неговата юридическа природа, на първо място, ще се обяснят основните прин-
ципи на немското гражданско право – принципът на разделността и принципът на абстракт-
ността. След това ще се разгледат правните последици от отбелязването, както и реда за 
вписването му и упражняването на последващите права за кредитора. Ще се разгледат от-
делни хипотези на отбелязване и как кредиторът може да защити правния си интерес с ог-
лед натрупалата се практика да се сключват предварителни договори за продажба на нед-
вижими имоти. Ще се идентифицират основните правни рискове при този тип договори и 
начините за преодоляването им. На последно място, ще бъде направено предложение за 
въвеждането на отбелязването в българската правна система, като се отчетат фундаментал-
ните различия с немската правна система, настоящата законова основа и практическите 
трудности за имплементация на този правен институт.  

Ключови думи: отбелязване, обезпечение, защита на интереса на кредитора. 
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Summary 
The research includes the legal essence of the marking in the German legal system. In order to 

enlighten the legal nature of the marking, first of all, there are going to be explained the two main 
principles of the German civil law – the principle of abstraction and the principle of separation. 
Afterwards, there will be researched the legal consequences of the marking, as well as the order of 
its inscription and enforcing the following rights for the creditor. There are going to be examined 
certain cases of markings and how the creditor could protect his legal interest considering the 
practice to conclude preliminary contracts for selling real estate. The research will identify the 
main legal risks of these contracts and the way to avoid them. In the end, there will be made a 
suggestion of implementation of the marking in the Bulgarian legal system, considering the 
fundamental differences between the Bulgarian and the German legal systems, the current legal 
basis and the practical difficulties.  

Key words: marking, securities, protection of the creditor's interest. 
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Въведение  

Системата на обезпеченията в немското право значително се различава от тази в 
българската правна система. Това се дължи не само на различната правна уредба, 
но и на ключовата роля, която съдебната практика оказва при утвърждаването на 
някои институти на немското право. Настоящата статия си поставя за цел да обясни 
понятието за отбелязване (Vormerkung) и да посочи някои от основните му правни 
характеристики, като по никакъв начин не претендира за изчерпателност. За улес-
нение към статията има приложена примерна таблица на немските обезпечения.  
Отбелязването не е познато в България. То представлява правото да се обяви за 

относително недействителна спрямо титуляря сделка с предмет недвижима вещ, 
извършена след отбелязването в имотния регистър (Grundbuch).  

Предварителни бележки 

За да можем да разберем отбелязването, задължително трябва правилно да раз-
бираме същността на принципа на абстрактност.  

Както е известно, в Германия има стриктно разделение между вещна и облига-
ционна сделка. Недействителността на едната не влече недействителност на друга-
та, а се явява нейна causa. В случай на недействителен договор за продажба, но 
действителна разпоредителна сделка с вещното право, то собствеността остава у 
приобретателя по сделката. В този случай има два възможни варианта на развитие 
на ситуацията – да се обяви за недействителна освен продажбата (Verpflichtung-
sgeschäftäft) и самата разпоредителна сделка (Vefügungsgeschäft) на същото или 
друго основание (примерно грешка, измама или др.) или да се търси връщане на 
даденото без основание. В първия случай ще претендираме ревандикационен иск 
(Herausgabeanspruch) по § 985 BGB, а във втория неоснователно обогатяване 
(Ungerechtfertigte Bereicherung) по § 812 BGB.  

За да може да се вникне в немското правно мислене, трябва ясно да се разграни-
чи основанието за евентуална недействителност на облигационната и вещната 
сделка. Например при измама облигационната сделка ще е недействителна, ако 
едната страна въведе в заблуждение другата страна относно предмета на договора. 
При вещната сделка обаче нещата са по-различни. Единственото, което се изследва, 
е волята да се прехвърли собствеността върху вещта. Всичко останало, като мотив 
и основание на сделката, няма значение. Ако сме измамени относно цената на вещ-
та, но извършвайки вещната сделка, имаме намерението да прехвърлим собстве-
ността именно върху тази вещ, именно в полза на другата страна, то недействител-
ността ще бъде само на облигационния договор, а вещната сделка ще е напълно 
действителна и вещнопрехвърлителният ефект ще породи действието си. Бившият 
собственик вече няма да има право на ревандикационен иск, защото няма да е леги-
тимиран. Друго ще е, ако измамата или грешката засягат именно волята за прех-
върляне на собствеността върху вещта. Има случаи, при които порокът на облига-
ционната сделка се разпростира едновременно върху вещната и облигационната 
сделка – Fehleridentität. Такъв ще е случаят при разпореждане от неправоспособен. 
Един и същи порок ще засегне и двете сделки.  
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Най-честото основание за прехвърляне на собственост е договор за продажба. С 
него ние поемаме задължение за прехвърляне на собственост върху една вещ – 
движима или недвижима, срещу плащане на съответната цена. Ключовото в немс-
кото право е, че подобно на предварителния договор в България, с договора за про-
дажба се създава облигационното задължение, но то не поражда вещно действие. 
Вещната сделка се явява отделна и абстрактна спрямо облигационната (макар 
продажбата да е нейната causa), като в BGB има изрична регламентация на формата 
на вещните сделки в зависимост дали са с предмет движими или недвижими вещи.  

Фактически състав на прехвърлянето на движими вещи съгласно § 929 BGB: 
Съгласие – съгласието се свежда до волята на собственика да прехвърли собст-

веността. По принцип няма форма на волеизявлението, но може да има предвидена 
за определени вещи – примерно ценни книги.  

Прехвърляне на вещта – общото правило на § 929 предвижда във фактическия 
състав на разпоредителната сделка да има физическо предаване на вещта1.  

Право на разпореждане – най-често този въпрос се свежда до отговор на въпроса 
дали прехвърлителят е собственик.  

Фактически състав на прехвърлянето на недвижими вещи – §§ 873, 925 BGB: 
Съгласие – съгласието при прехвърлянето на недвижим имот има специална 

форма – Auflassung. То е регламентирано в § 925 BGB 
 

§ 925 Auflassung  
 
(1) Die zur Übertragung des Eigentums an 

einem Grundstück nach § 873 erforderliche 
Einigung des Veräußerers und des Erwerbers 
(Auflassung) muss bei gleichzeitiger 
Anwesenheit beider Teile vor einer 
zuständigen Stelle erklärt werden. Zur 
Entgegennahme der Auflassung ist, 
unbeschadet der Zuständigkeit weiterer 
Stellen, jeder Notar zuständig. Eine 
Auflassung kann auch in einem gerichtlichen 
Vergleich oder in einem rechtskräftig 
bestätigten Insolvenzplan erklärt werden. 

§ 925 Ауфласунг 
 
Съгласието на отчуждителя и приобре-

тателя за прехвърляне на собственост върху 
недвижима имот съгласно § 873 (ауфла-
сунг) се дава при едновременно присъствие 
на двете страни пред компетентен орган. За 
приемане на съгласието на страните 
(ауфласунг), независимо от друга компе-
тентност, е компетентен всеки нотариус. 
Ауфласунг може да се направи също и в 
съдебно споразумение или в одобрен от 
съда план в производството по несъстоя-
телност.  

(2) Eine Auflassung, die unter einer 
Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, 
ist unwirksam. 

Ауфласунг, направен под условие или 
със срок, е недействителен.  

 
В немската доктрина се акцентира върху разликата между ауфласунга и каузал-

ната сделка (например продажба). Възможно е и двете да се извършат пред нотари-
                              

1 Това правило има своите изключения – 1) ако вещта вече е предадена на собственика 
на друго правно основание; 2) ако бившият собственик започне да владее опосредено за 
новия собственик и 3) чрез прехвърляне на правото да се търси вещта, което обаче според 
немската доктрина не е прехвърляне на правото да се упражни ревандикационен иск, въп-
реки че се използва същата дума (Herausgabeanspruch) и има същото съдържание.  
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уса, но винаги трябва да се разграничават1. Нотариусът има задължението да про-
вери наличието на каузалната сделка за ауфласунга, но нейната недействителност 
не влияе на действителността на самия ауфласунг, защото той е вещна сделка2. Ин-
тересно е, че ауфласунгът се извършва пред нотариус, но не изисква нотариална 
заверка3. Предпоставките за неговата действителност са присъствие на двете страни 
и едновременност на волеизявленията пред нотариуса. Въпреки това на практика 
тези сделки винаги се заверяват, защото това улеснява доказването на самия ауфла-
сунг при вписването му в имотния регистър.  

Законът забранява ауфласунг, направен под условие или със срок. Тази разпо-
редба цели сигурност на оборота, защото всичко вписано в имотния регистър е 
публично. Би било твърде затормозяващо да се изискват последващи вписвания на 
сбъднатите условия в регистъра или съответно дали сроковете са изтекли, без да 
има някакви правопроменящи факти. Няма никаква пречка обаче страните да уго-
ворят в облигационния си договор всякакви условия и срокове, които да пораждат 
действие спрямо тях.  

Вписване 

След като съгласието на страните е имплементирано в ауфласунга, остава само 
вписването в имотния регистър.  

Право на разпореждане – при недвижимите имоти този проблем се поставя зна-
чително рядко, защото функцията на нотариуса неутрализира значителната част от 
потенциални злоупотреби.  

Отбелязване 
§ 883 Voraussetzungen und Wirkung 

der Vormerkung 
 

§ 883 Предпоставки и действие на 
отбелязването 

 
(1) Zur Sicherung des Anspruchs auf Einräu-

mung oder Aufhebung eines Rechts an einem 
Grundstück oder an einem das Grundstück 
belastenden Recht oder auf Änderung des Inhalts 
oder des Ranges eines solchen Rechts kann eine 
Vormerkung in das Grundbuch eingetragen wer-
den. Die Eintragung einer Vormerkung ist auch 
zur Sicherung eines künftigen oder eines 
bedingten Anspruchs zulässig. 

(1) За обезпечаване на претенцията да 
се учреди или погаси право върху недви-
жим имот или право, обременяващо нед-
вижим имот, или да се измени съдържани-
ето или реда на такова право, може да се 
впише едно отбелязване4 в имотния регис-
тър. Вписването на отбелязването е до-
пустимо и за обезпечаване на бъдещи или 
условни права.  

                              
1 Prütting, Hans. Sachenrecht. München: Verlag C. H. Beck, 34. Auflage, 2010, с. 144 – "Die 

Auflassung ist von dem Kausalgeschäft, z.B. dem Kauf, scharf zu unterscheiden." 
2 Пак там. 
3 Срв. с § 311b, според който облигационният договор, с който се уговаря прехвърляне 

на собственост върху недвижима вещ, изисква нотариална заверка. Тази форма обаче може 
да се санира при последващ ауфласунг и вписване.  

4 Вж. Кожухаров, Ал. Германски граждански законник, София: Издателство на Съюза на 
юристите, 1974 – там Vormerkung е преведено като забележка.  
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(2) Eine Verfügung, die nach der Ein-
tragung der Vormerkung über das Grundstück 
oder das Recht getroffen wird, ist insoweit 
unwirksam, als sie den Anspruch vereiteln 
oder beeinträchtigen würde. Dies gilt auch, 
wenn die Verfügung im Wege der Zwang-
svollstreckung oder der Arrestvollziehung 
oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt. 

 

(2) Разпореждане, което е направено 
след вписването на отбелязването за нед-
вижимия имот или правото, е недействи-
телно, доколкото би осуетило или засегна-
ло претенцията. Това важи също и когато 
разпореждането е в производството по 
принудително изпълнение, изпълнение 
върху личността1 или от действие на син-
дика в производството по несъстоятелност. 

(3) Der Rang des Rechts, auf dessen Ein-
räumung der Anspruch gerichtet ist, bestimmt 
sich nach der Eintragung der Vormerkung. 

(3) Поредността на правото, към чието 
прехвърляне е насочена претенцията, се 
определя от реда на вписването на отбе-
лязването.  

Граматическа бележка 

В цитираната разпоредба се повтаря няколко пъти съюзът "или", което би могло да 
доведе до затруднения при тълкуването. Посочват се няколко отделни логически двойки: 

Учредяване или погасяване на право 
право върху недвижим имот или право, обременяващо недвижим имот – тук под 

право върху недвижим имот следва да се разбира право на собственост 
право на промяна на съдържанието или на поредността 
Оттук следва изводът, че може да има право на прехвърляне на право на собст-

веност върху недвижим имот; отказ от вещна тежест; промяна на съдържанието на 
тези права. Всяка от алтернативните двойки може да се комбинира с останалите, 
което прави вариациите многобройни. 

Цел на отбелязването 

Строгото разделение между вещната и облигационната сделка може да стане 
причина между сключването на договора и неговото изпълнение да мине продъл-
жителен период от време. Това важи с още по-голяма сила, като имаме предвид, че 
отбелязването има за предмет недвижими вещи. Както вече бе посочено, в Герма-
ния правната сделка с недвижим имот или с вещ, приравнена на недвижима, по-
ражда своето действие едва след вписването си в грундбуха/имотния регистър. Това 
е т.нар. Buchungszwang, който се извлича от § 873, ал. 1 BGB. Разпореждане с вещта 
в полза на трети лица, извършени след сключването на облигационния договор, но 
преди вписването в имотния регистър, са действителни, но са основание за  
 
 
 
 

                              
1 Става въпрос за задържане поради обосновано предположение, че длъжникът няма да 

изпълни или ще осуети изпълнението на задължението си. Чрез задържането се обезпечава 
самото изпълнение.  
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ангажиране на договорна отговорност по правилата на § 437, т. 31,2. Страните по 
договора обаче не търсят обезщетение, а искат обезпечаване на изпълнението. Появява 
се необходимост от обезпечение, което да има вещно действие – отбелязването.  

Правна природа 

Изясняването на правната природа има важно теоретично значение във всяка 
правна система. Това важи с особена сила за немската правна система, където разг-
раничението между вещно и облигационно право е изведено до своята крайност и 
определянето на едно право като едното или другото поражда различни правни 
последици. Правната природа на отбелязването е спорна, защото има хибриден 
характер (подобно на залога и ипотеката). Господстващото мнение според немската 
доктрина е, че отбелязването няма вещноправен характер3. Основен аргумент в 
тази посока е, че липсва вещен иск за връщане на вещта, а може да се търси само 
облигационен такъв4. Облигационният иск представлява иск, с който се внася прав-
на промяна спрямо длъжника. Поради посочените вече аргументи доктрината при-
ема, че отбелязването е особен вид обезпечителен инструмент, който има опре-
делено вещно действие спрямо всички, но е относително недействително спрямо 
лицето, в полза на което е направено отбелязването. Извежда се аналогия с § 135 
BGB (Gesetzliches Veräußerungsverbot), според който при разпореждане с вещ, въп-
реки изричната забрана на закона, която е с цел защита на отделни лица [а не на 
обществото- бел. м.], разпореждането е недействително само спрямо тези лица.  

Освен това отбелязването има и акцесорен характер. То не може да възникне, 
ако няма задължение, което да обезпечава, и се погасява винаги, когато това задъл-
жение се погаси5. Погасяването на отбелязването винаги има действие занапред. 
От акцесорния характер на отбелязването произтича и че при цедиране на взема-
нето по договора не е необходима изрична уговорка, с която то да се прехвърли 
(вж. §§ 401, 4136). Тук доктрината прави едно разширително тълкуване, тъй като 

                              
1 В § 437, т. 3 се посочва, че може да се търси обезщетение на основание §§ 440, 280, 

281, 283, 311а и 284. В случая конкретното основание за обезщетението ще е § 281 – обез-
щетение вместо изпълнение. Както се вижда, принципът на абстрактността пропива цяла-
та немска правна система.  

2 Münchener Kommentar. Bürgerliches Gesetzbuch – Sachenrecht, 5. Auflage; Verlag C.H. Beck, 2009. 
3 Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch: mit Nebengesetzen. München: C.H.Beck; Auflage: 68., 

neubearbeitete Auflage, 2009, с. 1381. 
4 Вж. Canaris, FS Flume I, 1978, S. 381, 382 Fn. 50, 391 – според него дори искът за поп-

равка на вписването в имотния регистър, който безспорно има вещно действие, не може да 
обоснове вещноправния характер на отбелязването.  

5 По-подробно относно акцесорността в немското право вж. "Allg. zur Akzessorietätät im 
Zivilrecht Medicus JuS 1971, 497 ff (относно отбелязването с. 502); за сравнение на акцесор-
ността между ипотеката и отбелязването вж. Mülbert AcP 197 (1997), 335, 349 ff.  

6 § 401 – При цедиране на едно вземане с него към кредитора преминават ипотеките, ко-
рабните ипотеки или залози, които го обезпечават, както и правата, произтичащи от поръ-
чителство; § 413 – Предписанията относно прехвърлянето на вземания намират съответно 
приложение и спрямо прехвърлянето на други права, доколкото законът не предвижда друго.  
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отбелязването изпълнява същата обезпечителна функция и има същия акцесорен 
характер, както ипотеката, залога и поръчителството1. Нещо повече, то не може да 
се прехвърля самостоятелно от вземането, което обезпечава2.  

Въпреки че, както вече беше посочено, отбелязването няма характера на вещно 
право, в доктрината се приема, че следва да се прилагат аналогично правилата 
относно вещните права и по-точно относно добросъвестното придобиване от не-
собственик и правилото, че последващо ограничаване на разпоредителната власт не 
влияе на вече извършената сделка съгласно § 878 BGB3. При разрешаването на та-
кива правни спорове си проличава немската академична традиция и изграденото 
чувство у доктрината за призваност да посочи пропуснатото от законодателя. Това 
посочва и Heck в своя учебник по вещно право – "Законът дава само една скица, 
която трябва да се отработи, един юридически скелет, който правната доктри-
на дарява с плът и кръв."4 

Действие на относителната недействителност 

Действието на отбелязването настъпва само след неправомерно разпореждане с 
вещта в полза на трето лице. Разпореждането може да включва отчуждаване или 
обременяване с вещна тежест. От значение е отбелязването да е направено преди 
разпореждането, в противен случай то няма да може да породи действието си.  

В случая обаче не говорим за нищожност, а за относителна недействителност, 
която може да се обяви само от титуляра на отбелязването. Спрямо всички оста-
нали субекти сделката е напълно действителна. За да има относителна недействи-
телност, тя трябва задължително да е предвидена в закона, както това е направено в 
§ 135 BGB. Никой освен титуляря на отбелязването няма нито правен интерес, 
нито легитимация да обяви сделката за недействителна.  

При евентуално разпореждане с правото на собственост съдията по вписванията 
ще е задължен да впише в имотния регистър новия собственик независимо от из-
вършеното отбелязване. Това е така, защото титулярят на отбелязването може да 
не се възползва от правото си и тогава сделката ще бъде напълно действителна, т.е. 
отбелязването няма автоматично действие.  

В хипотезата на отчужден имот в полза на трето лице сме изправени пред серио-
зен проблем – новият собственик вече е вписан в имотния регистър и се ползва от 
публичността му. Макар сделката да е относително недействителна спрямо стария 
собственик, новият вписан собственик е лицето, което фигурира пред публиката 
като собственик. Разрешението на немския закон е следното – изисква се съгласие-
то на третото лице, с което се възстановява първоначалната собственост, и то се 

                              
1 Интересно е, че по този въпрос дори не срещнах спор в доктрината, което показва 

единство в правното мислене и методите на тълкуване.  
2 Münchener Kommentar. Bürgerliches Gesetzbuch – Sachenrecht, 5. Auflage; Verlag C.H. 

Beck, 2009. 
3 R GZ 124, 200, 202; Canaris, FS Flume I, 1978, S. 381, 388. 
4 "Das Gesetz gibt nur eine Skizze, die auszuarbeiten ist, ein juristisches Knochengerippe, dem 

erst die Rechtspflege Fleisch und Blut zu beschafften hat". 
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вписва в регистъра. Ако третото лице откаже, титулярят на отбелязването може да 
води процес и съгласието на третото лице да се замести от съдебното решение1. В 
доктрината се водят спорове каква е правната природа на това съгласие – дали е 
материалноправна сделка, чиято последица е вписването в регистъра, или просто 
техническа част от производството по вписване2. В крайна сметка резултатът и от 
двете теории е един и същ.  

Заключение 

Институтът на отбелязването е изключително практичен и съществува в много 
държави във и извън Европа. Той се явява едно ефективно обезпечение на задълже-
нието за прехвърляне на собственост, като за разлика от други обезпечения, не на-
товарва излишно длъжника. В България въвеждането на такъв институт е силно 
препоръчително и би спомогнало за намаляване на злоупотребите, които се извър-
шват при няколко последователни продажби чрез предварителни договори на един 
и същи имот. Адвокатите и нотариусите се оказват безпомощни да противодействат 
на тези злоупотреби и смятам, че въвеждането на една такава дискусия сред бъл-
гарските юристи е от голямо практическо значение. 
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Резюме 
Без да бъдат разглеждани подробните съображения и аргументи в подкрепа на отделните 

разбирания по въпросите в т. 2 и т. 3 на тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на Общото 
събранието на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд, с насто-
ящия доклад се разглеждат част от последиците, които е възможно да се породят по повод 
възмездното отдаване на земеделска земя. В тази връзка не е без значение дали ще бъде 
налице валиден договор за наем на земеделска земя или ще бъдем изправени пред нищож-
ност на съглашението, която ще доведе до различни имуществени последици между конт-
рахентите. В очакване приемането на тълкувателно решение от ВКС с настоящото изложе-
ние се прави опит да се очертаят основните последици във връзка с поставените въпроси в 
тълкувателното дело. 

Ключови думи: договор за наем, земеделска земя, земя под аренда, конверсия, нищожност. 

CONCERNING SOME LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONTRACT  
FOR PAID USE OF AGRICULTURAL LAND 

Ivaylo Kanev, Ph.D. Student  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

kanev_law@abv.bg 

Summary 
Without being considered the detailed reasons and arguments in support of the various 

understandings on p. 2 and p. 3 of interpretative case № 2/2015 on the inventory of General 
Assembly of the Civil and Commercial Division the Supreme Court of Cassation, in this report are 
considered part of the consequences that may arise in connection with the contract made for good 
and valuable consideration of agricultural land. In this connection it is not whether there will be a 
valid lease of agricultural land or will be faced with the nullity of the agreement, which will lead to 
different financial consequences between contractors. Pending the adoption of the interpretative 
decision of the SCC this exhibition is an attempt to outline the main consequences associated with 
the questions of the interpretative case. 

Key words: contract of lease, agricultural land, land on lease, conversion, invalidity. 
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Увод 

В съдебната практика е спорен въпросът дали за земеделска земя може да бъде 
сключен единствено аренден договор1 или е допустим и договор за наем на същия 
обект2. Налице са решения на касационната инстанция, които са нееднозначни и 
противоречиви. Ако се приеме първото разбиране, то всяко сключено възмездно 
съглашение за земеделска земя следва да се квалифицира от практиката като дого-
вор за аренда. Това от своя страна ще доведе до проверка дали са налице изисква-
нията за действителност на съглашението по специалния ЗАЗ. С разпореждане от 
16.09.2015 г. на Председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗСВ е образувано тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа Общото 
събрание на Гражданската и Търговската колегия (ОСГТК) на ВКС. Тълкувателно 
решение очакват въпросите по т. 2 и т. 3 от делото: Действителен ли е договор за 
наем, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отда-
ване за възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална 
законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване 
на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния ЗАЗ? Сключен не в предвидената 
в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя конвертира ли се в 
действителен договор за наем на същата? Без да бъдат обсъждани подробните съ-
ображения и аргументи в подкрепа на отделните разбирания по въпросите в т. 2 и т. 
3 на тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа ОСГТК на ВКС, с настоящия доклад 
се разглеждат част от последиците, които е възможно да се породят във връзка с 
възмездното отдаване на земеделска земя. В тази връзка не е без значение дали ще 
бъде налице валиден договор за наем на земеделска земяq или ще бъдем изправени 
пред нищожност на съглашението, която ще доведе и до различни имуществени 
последици между контрахентите. С настоящото изложение се прави опит да се 
очертаят основните последици, възникващи в практиката на състави на първоинстан-
ционните и второинстанционните съдилища, във връзка с поставените проблеми. 

I. Последиците на р. № 145-2010-II ТО на ВКС и р. № 222-2011-II ТО на ВКС 

Тази практика се мотивира със специалния характер на нормите, уреждащи от-
ношенията, свързани с предоставяне на земеделска земя, като приема, че те изк-
лючват уредбата на ЗЗД за наемните отношения. Непризнаване на възможността за 
сключване на договор, различен от арендния по ЗАЗ, да има за предмет земеделска 
земя, както и неприложимостта на конверсия на нищожно арендно съглашение по 
ЗАЗ в наемно по ЗЗД пораждат някои от следните резултати:  

1. Съдилищата, споделящи тази практика при повдигнат спор между страни по 
съглашение за възмездно отдаване за ползване на земеделска земя, обикновено 
приемат, че между контрахентите не са възникнали валидни облигационни право-
отношения. Като най-чести мотиви се изтъкват, че не била спазена формата за 
действителност на арендното съглашение по чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, а по отношение на 
                              

1 Вж. р. № 145-2010-II ТО на ВКС и р. № 222-2011-II ТО на ВКС, постановени по чл. 290 ГПК. 
2 В този смисъл са р. № 703-2011-IV ГО на ВКС, р. № 541-2012 IV ГО на ВКС, постано-

вени по чл. 290 ГПК. 
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наемния договор, че такъв относно земеделска земя не можел да съществува, с ог-
лед спецификата на обекта и предназначението му. Поради това договорът се ква-
лифицира като нищожен. Това води до невъзможност съглашението да породи це-
лените правни последици, вкл. и облигационното си правно действие1. Въз основа 
на договора не възникват насрещни права и задължения между контрахентите.  

2. Понеже няма да е налице облигационно правоотношение между страните, не 
може да се постави въпросът за виновно неизпълнение на задължение на една от 
тях, вкл. и на задължението за заплащане на уговорена цена за ползване на обекта. 
Следователно няма да е възможно да бъде ангажирана договорната отговорност на 
длъжника, макар и да е неизправна страна по "договора". Нищожността на постиг-
натото съглашение в частна писмена форма, както и специалните императивни 
изисквания на ЗАЗ ще доведат до неоснователност на претенции на договорно ос-
нование2. Като няколко примери за такива могат да бъдат посочени следните: a) 
главен иск за арендни плащания по чл. 8, ал. 1 ЗАЗ или за наемна цена по чл. 232, 
ал. 2, пр. 1 ЗЗД3 и акцесорни претенции за лихва за забава по чл. 86, ал. 1 ЗЗД и 
неустойка по чл. 92 ЗЗД4 – най-често предявени в условията на обективно кумула-
тивно съединяване; b) иск за обезщетение за пропуснати ползи от неправомерно 
прекратяване на договорa5; c) иск за обезщетение за пропуснати ползи и/или за пре-
търпени вреди поради неизпълнение на съглашението; d) претенции за реално из-
пълнение по чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД или за обезщетение за неизпълнение по чл. 79, 
ал. 1, пр. 2 ЗЗД; e) иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за приемане на установено, че същест-
вува правоотношение по договор за наем между страните. Съдилищата, приемайки 
липсата на валиден договор за възмездно отдаване на земеделска земя, който да 
обвързва страните, постановяват отхвърлителни диспозитиви по повод на тези ис-
кови претенции.  

3. При това положение следва да се уточни, че е налице друг ред за защита. От-
ношенията между страните ще трябва да се уредят по правилата на неоснователно 

                              
1 Вж. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Дял II. С., Наука и изкуство, 1973, с. 241, 

Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С., Софи-Р, 2002, с. 510, Рачев, Ф. Гражданско 
право. С., УИ "Стопанство", 2003, с. 392 и Димитров, М. Основанията за нищожност по  
чл. 26, ал. 1 ЗЗД. С., Сиби, 2013, с. 31 и с. 240.  

2 Не могат да се споделят в тази връзка мотивите на Определение от 09.04.2012  г. на РС 
Червен бряг по гр.д. № 1093/2011  г. В тях е прието, че между страните не са възникнали 
облигационни отношения поради неспазена форма за валидност на договор за аренда, пора-
ди което е недопустимо разглеждане на спор за изпълнението и/или неизпълнението му. 
Производството неправилно е било прекратено като недопустимо.  

3 В тежест на ищеца ще е да докаже съществуването на валиден договор, по който пре-
тендира вземането си. 

4 Неустойката ще е недействителна поради акцесорния си характер. Вж. Кожухаров, Ал. 
Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. С., УИ "Св. Климент 
Охридски", 2002, с. 398. 

5 Не може да се разваля/прекратява нищожен договор. Вж. и Таков, Кр. Как се решава 
частноправен казус. С., Сиби, 2008, с. 10, според когото "не можем да "убием" договора, 
който така или иначе е "мъртвороден". 
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обогатяване по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД1, т.е. на извъндоговорно основание. Ако кон-
дикционен иск обаче не е бил предявен пред съда (вкл. и при условията на евенту-
ално съединяване), то същият няма да подлежи на разглеждане, респ. не може от-
ветникът да бъде осъден на друго основание, различно от заявеното2. Противното 
ще значи да се наруши принципът на диспозитивното начало в гражданския процес, 
прогласен изрично с разпоредбата на чл. 6 ГПК. В случаите, когато е налице кон-
дикционно правоотношение по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, разменените между страните 
престации ще бъдат извършени при начална липса на основание. Това ще предопреде-
ли началния момент на исковата давност за condictio indebiti – деня на получаване на 
престацията, според задължителните указания, дадени в т. 7 на ППВС № 1/1979 г. 
 
 

                              
1 Вж. Големинов, Ч. Неоснователно обогатяване. Гражданскоправни аспекти. С., Фенея, 

2011, с. 38-48. Сукарева, Зл. Облигационно право. Извъндоговорни облигационни отноше-
ния. С., УИ "Стопанство", 1998, с. 55-60, Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни 
видове облигационни отношения. С., УИ "Св. Климент Охридски", 2002, с. 348-351 и Ди-
митров, М. Цит. съч., с. 245-260.  

2 Вж. напр. Решение № 193 от 30.04.2014  г. на ОС Хасково по в.гр.д. № 231/2014  г. – 
влязло в сила. Сключеното арендно съглашение е квалифицирано като нищожно поради 
липса на форма, а съдът е приел, че възникналите отношения между страните били от из-
въндоговорно естество. Съдът следва да постанови решение по въведения предмет на дело-
то и не може да се произнесе извън предела на сезирането, при положение че няма предяве-
ни евентуални или алтернативни искове, които да обосноват осъждане на ответника на дру-
го правно основание, различно от заявеното. За важността на сезирането може да се посочи 
също и Решение № 110 от 22.06.2015  г. на ПАС по в.гр.д. № 266/2015  г., макар че то възп-
риема обратното разрешение, дадено от касационната инстанция. По делото са били предя-
вени искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 8, ал. 1 ЗАЗ за изпълнение на задължения по договор 
за аренда. Ищецът е твърдял сключено арендно съглашение с ответника, като последният не 
бил заплатил две арендни вноски. Поискано е да бъде осъден ответникът да заплати дължи-
мите по договора арендни вноски, а също законна лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД и неустойка по 
чл. 92 ЗЗД. В решението съдът е посочил, че е обвързан от ищцовите твърдения и искания, 
като е приел последните за неоснователни. Съдът е квалифицирал арендния договор като 
нищожен поради липса на форма по чл. 3, ал.1 ЗАЗ, но е приел, че притежава белезите на 
друго съглашение, а облигационните отношения между страните следвало да се уредят 
съобразно него, но само ако ищецът изложи такива фактически твърдения и сезира съда с 
такова искане. В решението се застъпва, че липсват твърдения в исковата молба относно 
нищожност на съглашението поради липса на форма, че същото притежава характеристики-
те на наемно съглашение и че ответникът дължи неплатени наемни вноски по него, а също и 
че няма формиран такъв петитум. В тази връзка ПАС е приел, че по отношение на земедел-
ска земя може да се сключи друг вид договор, освен аренден. Решението е обжалвано пред 
ВКС, било е допуснато до касационен контрол на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК с опр. № 
648-2016-III ГО на ВКС, с цел изясняване на материалноправните и процесуалноправни пред-
поставки за прилагане на института на конверсията в областта на арендата в земеделието, но 
решение по чл. 290 ГПК към настоящия момент – 31.10.2016  г., все още не е постановено. 
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II. Последиците на р. № 703-2011-IV ГО на ВКС  
и р. № 541-2012 IV ГО на ВКС 

Разбирането, че договор за наем може да има за предмет земеделска земя, респ. 
тезата за конверсията на нищожен договор за аренда в наемно съглашение, ще по-
роди някои от следните последици: 

1. Винаги, когато наред с нищожния договор има друго съглашение между стра-
ните, което съдържа всички съществени елементи на друга предвидена от закона 
правна сделка, то поражда права и задължения за договарящите. При наличието на 
валидно облигационно отношение между страните по договор за наем на земеделс-
ка земя ще се породят всички права и задължения по него, вкл. същите ще могат да 
се предявят от контрахентите и по съдебен ред. 

2. По договор за аренда арендодателят предоставя на арендатора земеделската 
земя за временно ползване, като последният може да придобива нейните плодове 
(чл. 2 ЗАЗ). Aрендният договор е възмезден1, а арендаторът дължи арендно плаща-
не по чл. 8, ал. 1 ЗАЗ. При договора за наем наемателят има право временно да пол-
зва наетата вещ, а съгласно чл. 232, ал. 2 ЗЗД дължи заплащане на наемна цена2. 
Ако нищожното арендно съглашение се конвертира в договор за наем и ползването 
на земята е предоставено, то уговорената насрещна престация ще се дължи като 
наемна цена. При предявени искове по реда на чл. 232, ал. 2 ЗЗД съдебната практи-
ка приема като релевантни обстоятелства предаването на земеделската земя на на-
емателя3 и заявлението чл. 70, ал. 2 ППЗСПЗЗ на ползващата страна – ответник в 
процеса, че обработва предмета на договора. 
                              

1 Вж. Стефанов,  Г. За правната същност на договора за аренда. – Правна мисъл, 1992,  
кн. 1, с. 28.  

2 За правата на страните по наемен договор вж. Кожухаров, Ал. Облигационно право. 
Отделни видове..., с. 217-243, а при арендния договор по ЗАЗ вж. Голева, П. Облигационно 
право. С., Фенея, 2013, с. 399-401. 

3 Предаването на обекта е необходима предпоставка, за да се претендира наемна цена, 
тъй като по принцип договорът за наем не доказва пряко предаването на имота на наемате-
ля. Съглашението установява само поето от наемодателя задължение да предаде имота, а 
най-често задължението на наемателя за плащане на наема е обусловено от предходно из-
пълнение на насрещното задължение на наемодателя да му предостави на разположение 
вещта. В този смисъл вж. и р. № 238-2013-II ТО на ВКС по чл. 290 ГПК. Следва да се посо-
чи и р. № 1442-2003-ТК на ВКС, с което се приема, че "сделките са търговски по своята 
правна характеристика – чл. 286 ТЗ. При преценката за тяхната действителност следва да 
бъдат прилагани общите разпоредби на ТЗ при отчитане действието на специалния закон – 
ЗАЗ, който ги регламентира, а не ЗЗД. С други думи, правната квалификация на възражени-
ето е по чл. 293, ал. 1 ТЗ вр. чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, а не чл. 26, ал. 2 ЗЗД вр. чл. 3, ал. 1 ЗАЗ. Позо-
ваването е, че сделките са нищожни поради липса на формата, предвидена в специалния 
закон. В нарушение на чл. 293, ал. 3 ТЗ въззивният съд зачел позоваването на нищожността 
от страна на ответника – страна по сделките. Последният не се е позовал на опорочената им 
форма, приел е престацията на арендодателя, който му е предоставил държането на земе-
делските земи, ползувал ги е според предназначението им, посочено в договора, събирал е 
добивите от тях. Противопоставил е възражението за нищожност с оглед саниране собстве-
ното си неизпълнение на договорните задължения. Именно поради това законодателят е 
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3. Това разрешение е важно при прехвърляне по нотариален ред на собственост-
та върху земеделска земя. В практиката се срещат случаи, когато собственик на 
земеделска земя сключва писмен договор за наем за възмездното ѝ отдаване за пол-
зване за определен срок. В срока на действие на съглашението наемодателят-
собственик прехвърля на трето лице собствеността върху земята. Наемателят про-
дължава фактически да владее и да ползва земеделската земя, без да знае за настъ-
пилото частно правоприемство. При това положение, ако договорът за наем е без 
достоверна дата по смисъла на чл. 181, ал. 1 ГПК, както ще бъде най-често, ако е 
сключен в частна писмена форма, на основание чл. 237, ал. 2, изр. 2 ЗЗД наемното 
съглашение ще бъде противопоставимо (задължително) за приобретателя на земята 
като договор без определен срок1. От друга страна, приобретателят на имота ще 
може да търси наемната цена от ползващия земята на договорно основание. Това 
разрешение има значение и за евентуалното приложение на чл. 237, ал. 3 ЗЗД – да 
се търси обезщетение от наемодателя собственик, ако наемателят бъде лишен от 
ползуването на наетия имот преди изтичане на наемния срок поради прехвърляне 
на имота. В случай че се споделят мотивите на р. № 145-2010-II ТО на ВКС и р. № 
222-2011-II ТО на ВКС за нищожност на договора за наем на земеделска земя, то 
същият няма да бъде противопоставим на приобретателя на имота по чл. 237 ЗЗД, 
                                                                                                                                      
въвел разпоредбата на ал. 3 на чл. 293 ТЗ – никой не може да черпи права от собственото си 
неправомерно поведение. Неизправната страна по облигационен търговски договор не може 
да се освободи от задължението за престация, след като е приела престацията на изправната 
страна без възражения. Законодателят не е посочил изрично дали при хипотезата на чл. 293, 
ал. 3 ТЗ сделката си остава нищожна, но за неизправната страна по нея не отпада задълже-
нието за престация съгласно договореното или тя се санира. Тълкуването на настоящия 
съдебен състав е в първия аспект – сделката е нищожна поради липса на форма, но тази от 
страните по нея, която е неизправна, не е легитимирана да се позовава на нейната нищож-
ност. Тя дължи изпълнение по нея и е обвързана с всички договорни клаузи. При нищож-
ност по общия граждански закон и съгласно чл. 34 ЗЗД се дължи само реституция на даде-
ното. Текстът на чл. 293, ал. 3 ТЗ следва да се тълкува в смисъл, че при търговските сделки 
обхватът на отговорността е разширен – неизправната страна по нищожна поради липса на 
форма сделка дължи пълно изпълнение по нея, ведно с предвидените договорни санкции и 
обезщетения за забава." В р. № 71-2009-I ТО на ВКС е в подобен смисъл. В него се приема, 
че неспазването на законоустановената форма за действителност на търговската сделка не 
води автоматично до нищожност и че нищожността в търговското право, произтичаща от 
неспазване изискването за форма на сделката, може да бъде преодоляна чрез разпоредбата 
на чл. 293, ал. 3 ТЗ. 

1 Относно различните случаи, които възникват в оборота, при прехвърляне на наетия 
имот вж. Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни видове..., с. 253-255. При арендния 
договор по ЗАЗ отношенията между страните се уреждат по различен начин. Така според 
чл. 17, ал. 2 ЗАЗ приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя 
като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още 
да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобрета-
теля за две стопански години след годината на придобиването. Съгласно чл. 17, ал. 3 ЗАЗ 
приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване. Той 
не може да иска от арендатора да изпълни към него задължение, което той вече е изпълнил 
към предишния арендодател до получаване на съобщението за заместването. 
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понеже ще липсва валиден договор, който да породи правните си последици, вкл. 
спрямо третото лице – приобретател на земята. 

4. Това разбиране ще е от значение също и при предявен ревандикационен иск 
по чл. 108 ЗС от собственика на имота срещу възмездно ползващия земеделска земя 
по договор за наем. Съгласно разпоредбата на чл. 108 ЗС собственикът може да 
иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи, без да има основание за 
това. Ответникът, ползващ земеделската земя, върху когото е onus probandi1 за ус-
тановяване основанието за своето държанеq всъщност ще държи недвижимия имот 
на правно основание. Това обстоятелство ще е от значение при решение по същест-
во при предявен иск по чл. 108 ЗС. Възприемането на обратното разрешение и лип-
сата на валиден договор за наем на земеделска земя между страните ще бъде от 
значение за уважаването на предявен rei vindicatio срещу ответника.  

Заключение 

Нищожността на съглашението с предмет земеделска земя поради неспазена 
форма за валидност и непризнаването на възможността за правна конверсия на 
арендния договор в наемен ще позволят на неизправната страна да избегне търсене 
на договорна отговорност. Така страната, позовавайки се на нищожността на съг-
лашението, ще може успешно да твърди, че договорът не следва да се изпълнява, 
респ. че не дължи претендирани суми по него. Имуществените отношения между 
страните ще се уредят на извъндоговорно основание. Струва ми се, че това разре-
шение е опасно за сигурността в гражданския оборот, а едва ли е и законодателната 
цел, търсена с приемането на ЗАЗ. Недопускането на възможност за конверсия на 
нищожен поради липса на форма аренден договор в наемен ще доведе до отказ от 
регулиране на отношения по повод предоставяне на земеделска земя, а целта на 
законодателя да се даде адекватна правна уредба на тези отношения ще бъде в по-
голяма степен накърнена, отколкото при допускане на конверсията2. По мое мнение 
по-справедливо за гражданския оборот е обратното разрешение. Отношенията 
между страните трябва да се уреждат на договорно основание, вкл. и по отношение 
на последиците от неизпълнението на длъжника. Нищожността на договора за въз-
мездно ползване на земеделска земя поради липса на необходимата соленелна фор-
ма не следва да се абсолютизира, тъй като е възможно да изпълва необходимото 
съдържание на договор за наем, който при това е бил изпълняван от страните за 
определено време. Съглашението трябва да се тълкува съобразно на чл. 20, изр. 1 
ЗЗД, като се търси действителната обща воля на договарящите. Обществените от-
ношения по повод отдаването на земеделска земя за възмездно временно ползване 
за срок до пет години следва да се уреждат по правилата на общия ЗЗД – като таки-
ва по договор за наем, а тези, които касаят период от над пет стопански години от 
разпоредбите на специалния ЗАЗ – като такива по договор за аренда. 

                              
1 За тежестта на доказване по иск по чл. 108 ЗС вж. Венедиков, П. Ново вещно право, С., 

Сиби, 1995, с. 220.  
2 Митев, Кр. Наем и аренда по Закона за арендата в земеделието: някои аспекти на съот-

ношението между двата договора. – Правна мисъл, 2002, кн. 2, с. 39. 
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Разглеждането на договора за аренда на земеделска земя като специален, а не 
като алтернативен способ за уреждане на договорните отношения, свързани с въз-
мездното ползване на тези обекти, противоречи на житейската логика. Последната 
е наложила масовото сключване на договори за наем за срок от една стопанска го-
дина, които целят облигационните отношения да са възможно най-адаптивни към 
динамиката в цените на наемните възнаграждения, предлагани от различните земе-
делски производители. 
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ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОТГОВОРНОСТТА  
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 49 ЗЗД 
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Резюме 
Целта на настоящия доклад е да се изследват някои спорни въпроси на отговорността на 

възложителя за вреди, причинени от изпълнител, уредена в чл. 49 от ЗЗД. Обърнато е вни-
мание на предпоставката вредите да са причинени "при" или "по повод" на извършването на 
възложена работа, с цел да се очертаят нейните граници. Застъпена е тезата за фактическата 
каузалност между иначе правомерното поведение на възложителя и противоправния резул-
тат, като се отрича тезата за отговорността като гаранция. Анализирана е и двойната функ-
ция на отговорността по чл. 49 ЗЗД – от една страна, възстановителна досежно увредения, 
но от друга – защитна за икономически по-слабата страна – изпълнителя, когато вредонос-
ното деяние не е причинено умишлено. Направени са препоръки de lege ferenda, вкл. за 
уреждане на право на възражение на изпълнителя за предварителен иск, т.е. отговорността 
му да бъде ангажирана в евентуалния процес по принудително изпълнение само ако креди-
торът не може да се удовлетвори от имуществото на възложителя. 

Ключови думи: отговорност на възложител; фактическа каузалност; обезщетителна и 
защитна функция на отговорността. 

ON SOME ISSUES OF THE PRINCIPAL'S LIABILITY  
AS PER ART. 49 OF THE OBLIGATIONS AND CONTRACT ACT 

Ivaylo Toskov, Ph.D. Student  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE 

ivaylo.toskov@gmail.com 

Summary 
The report examines debatable issues regarding the principal’s liability for the tortious acts of 

its agent stipulated in art. 49 of the Obligations and Contracts Act. A focus is given to the 
condition that the damages are caused "in" or "in connection with" the performance of 
commissioned work, in order to outline the liability’s limits. It is advocated that the actual 
causality between the otherwise lawful conduct of the principal and the unlawful result renounces 
the doctrine of the liability as a guarantee. The double function of the liability is analysed- 
compensatory towards the sufferer, but also protective towards the economically weaker side- the 
agent, when the tortious action has not been caused intentionally. Proposals de lege ferenda are 
given, including for the regulation of the right of the agent to object that forcible action be directed 
towards him only in case of impossibility for satisfaction of the principal’s estate. 

Key words: principal’s liability; actual causality; compensatory and protective functions of the 
liability. 
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В теорията гражданската отговорност бива определяна като едностранно право-
отношение, съдържащо задължението на едно лице (правонарушител) да отстрани, 
да поправи вредите, които противоправно е причинил на друго лице (пострадал)1. 
Функцията на гражданската отговорност е обезщетителна, като целта ѝ е преразп-
ределяне на неблагоприятните последици в сферата на увредения в тежест на пра-
вонарушителя2. 

Общото правило на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) гласи, 
че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на другиго. Съг-
ласно чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) възложилият работа на 
друго лице отговаря за вредите, причинени от това лице при или по повод на из-
пълнението на тази работа. Съгласно ППВС № 6 от 1966 г., т. 1, подт. а) вредите са 
причинени при изпълнение на възложената работа, когато са в резултат на действия, 
които съставляват непосредствено осъществяване на работата или са в резултат на 
бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължения за действие, като е пос-
тавено ограничението, че поверяването на изпълнителя на оръдията за извършване 
на възложената работа само по себе си не е основание за възникване на отговор-
ността на възложителя. Вредите са причинени по повод на възложената работа, 
когато са причинени от изпълнителя чрез действия, които не съставляват извърш-
ване на самата работа, но са пряко свързани с него (т. 1, подт. б) от цитираното 
ППВС). В теорията се поддържа, че такива са действията по подготовката за изпъл-
нение на работата, по улесняване на нейното извършване, запазване на резултата от 
нея и др.3 Върховният съд признава наличието на отговорност на възложителя 
единствено при наличието на пряка връзка между изпълнението на работата и вре-
доносното деяние.  

Цитираните тези на Върховния съд се приемат почти безкритично в българската 
правна литература4. Считам обаче, че същите ограничават приложното поле на от-
говорността на възложителя, с оглед на което може да се предложи друго решение. 
В немалко случаи е житейски невъзможно да се различат действията по подготов-
ката на изпълнението на работата или улесняване на нейното извършване от самото 
изпълнение, като предложените разрешения сливат хипотезите на причиняване на 
вреди "при изпълнение на" и "по повод на" възложената работа5. Подобно стесня-
                              

1 Калайджиев, Ан. Облигационно право.Изд. "Сиби", 2013, с. 401, както и Конов, Т. Ос-
нование на гражданската отговорност. Изд. Сиела, 2010, с. 22.; за другите значения на поня-
тието – цит. съч. на доц. Конов, с. 21, бележка под линия. 

2 Конов, Т. Цит. съч., с. 26. Доц. Конов разделя функциите спрямо субектите на правоот-
ношението, като счита, че спрямо увредения тя има обезщетителна функция, докато спрямо 
правонарушителя (неизправен длъжник/делинквент) тя има стимулираща (превантивна) 
функция. Това схващане преобладава в гражданскоправната литература, най-вече по отно-
шение на деликтната отговорност – напр. Голева, П. Деликтно право. Изд. " Нова звезда", 2015, 
с. 86-90. Проф. Голева извежда и санкционна и гаранционна функции на отговорността. 

3 Тасев, С. Деликтната отговорност. Изд. Сиела, 2009, с. 63. 
4 Напр. Тасев, С. Цит съч, с. 62; Голева, П. с. 127, Големинов, Ч. Гражданскоправни из-

точници на задължения. Изд. "Фенея", 2011, с. 105.  
5 С подобни съображения е и критиката на Ал. Караминков в "Непозволено увреждане, при-

чинено по повод изпълнението на възложена работа. – Социалистическо право, 1973, кн. 11. 
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ване на обхвата на отговорността рефлектира върху възможността на увредения да 
ангажира отговорността на възложилия работа и не отговаря на функциите и цели-
те на този институт. 

Както беше посочено и по-горе, гражданската отговорност съдържа задължение-
то на правонарушителя да отстрани вредоносните последици, като кредитор по 
това правоотношение е пострадалият. По отношение на отговорността на възложи-
теля се наблюдава изключение от принципа, че всеки отговаря за собствените си 
противоправни действия, това е отговорност за чужди действия (така ППВС № 7 
от 1958 г.). В теорията1 и съдебната практика2 преобладава виждането, че отговор-
ността по чл. 49 ЗЗД е обективна (за целите на изложението ще използвам и тер-
мина "безвиновна" като синоним). Изложеното дава повод на някои автори да ви-
дят в отговорността по чл. 49 ЗЗД една законова гаранция3. Няма спор, че при ан-
гажиране на отговорността на възложителя пострадалият има възможност да се 
удовлетвори от имуществото на лице, което често притежава по-големи финансови 
възможности от изпълнителя; също така при натоварване с работа на много и раз-
лични лица, от която са причинени вреди, насочването на претенцията за обезщете-
ние срещу възложителя, стига той да е известен, представлява и едно облекчение, 
което кореспондира с функцията на обезпеченията, познати на гражданското право. 
Но виждането за гаранционно-обезпечителната функция на отговорността на въз-
ложителя не дава необходимия критерий, по който да преценим границите на него-
вата отговорност, а единствено да заключим, че отговорността на възложителя е 
акцесорна на тази на изпълнителя. 

Съществуват няколко виждания, които правят опит да обяснят съществуването 
на този вид отговорност (а и на безвиновните отговорности като цяло), като откло-
нение от принципа "без вина няма отговорност". Съгласно теорията за риска отго-
ворност се носи заради упражняване на дейност, която създава опасност от причи-
няване на вреди на други лица4, или притежаването на вещ, от която могат да про-
излязат вреди. Според някои автори тази теория е израз на принципа за справедли-
востта, който изисква рискът да бъде в тежест на този, който го е създал5, както и 
на правния принцип qui habet commoda, ferre debet onera – комуто ползите, нему и 
вредите. Друга широко разпространена теория е тази за стимулирането, която гла-

                              
1 Антонов, Д. Непозволено увреждане.Изд. "Наука и изкуство", 1965, с. 145; Голева. П. 

Цит. съч., с. 124; Конов, Т. Цит. съч., с. 225. Обратно – Кожухаров, Ал. Облигационно пра-
во. Отделни видове облигационни отношения. Изд. "Юриспрес", 2002, с. 381, според когото 
е налице необорима презумпция за вина. 

2 Напр. ППВС № 7/1958  г. 
3 Напр. Тасев, С. Цит. съч., с. 65- 66. Проф. Големинов дори приравнява отговорността 

по чл. 49 ЗЗД на института на поръчителството – в Големинов, Ч. Гражданскоправни източ-
ници на задължения. Изд. "Фенея", 2011, с. 114. 

4 Голева, П. Цит. съч, с. 24. 
5 Тасев, С. Цит. съч., с. 211 и посочената там литература. По темата за теориите за риска – 

Цончев, К. Деликтната отговорност и доктрината за вината и риска. – Юридическа мисъл", 
1948  г., кн. 3, 4, както и Голева, П. Цит. съч., с. 136-138 и цитираната там чуждестранна 
литература. 
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си, че функцията на отговорността е да се стимулират участниците в оборота, които 
възлагат работа на други хора или използват вещи, да обезопасят процесите, с цел 
предотвратяване на вредоносните последици от тази експлоатация1. Тази теория 
разчита на превантивната2 функция на отговорността, нейната концепция касае 
последиците от тази отговорност спрямо отговарящия по иска за обезщетяване на 
вреди. Някои автори виждат в безвиновните отговорности една социална справед-
ливост, чието проявление води до последицата "да се обезщети нанесената вреда от 
този, който в конкретния случай е социално справедливо да понесе последиците от 
увреждането"3. 

Както посочва Ал. Караминков, разпоредбата на чл. 49 от ЗЗД урежда отноше-
нията на пострадалия с възложилия работата4, като в този ред на мисли считам, че 
постановките на теорията за риска се доближават най-много до схващанията за 
обезщетителната функция на гражданската отговорност, с оглед на което тази тео-
рия ще бъде подкрепена в настоящото изложение. Теорията за риска обаче сама по 
себе си не дава в пълнота този критерий, чрез който да бъдат определени границите 
на отговорността на възложителя. 

На обезвреда от възложителя подлежат всички вреди, които са пряка и непос-
редствена последица от противоправното увреждане (чл. 51 ЗЗД), между поведени-
ето на лицето, което отговаря за обезщетяването на вредите, и противоправния ре-
зултат следва да съществува причинна връзка. Поведението на възложителя обаче 
по правило е правомерно, в противен случай възложителят би отговарял ведно с 
изпълнителя по реда на чл. 53, във връзка с чл. 45 от ЗЗД, и дори желано, тъй като в 
много случаи с възлагането на работа се създават работни места, и предоставяне на 
възможност за препитание на лицата, които са натоварени с нея. В тази връзка счи-
там, че виждането, предложено от някои автори5 за наличието на фактическа кау-
зална връзка между поведението на лицето, чиято отговорност следва да бъде ан-
гажирана, и настъпилия противоправен резултат придава завършеност на теоретич-
ната постановка за носенето на отговорност поради риска. Тази фактическа каузал-
на връзка всъщност е свързващото звено между поведение на длъжник и ангажира-
не на неговата отговорност както чрез наличието на пряка връзка (по терминологи-
ята, използвана от ВС в цитираното по-горе ППВС № 6 от 1966 г.) при причинява-
нето на вреди при изпълнение на работата, така и на по-далечна, но все пак релеван-
тна връзка – по повод на изпълнението. Но тази връзка има и друг аспект, който ще 
даде отговор на поставения по-горе въпрос – чрез нея могат да се определят грани-

                              
1 Тасев, С. Цит. съч., с. 220-221. 
2 Наричана стимулираща от доц. Конов – вж. бел. под линия № 2. 
3 Гоцев, В. Договорна и деликтна отговорност. Сравнение и конкуренция. Изд. "Наука и 

изкуство", 1997 с. 37. 
4 Караминков, Ал. Цит. съч, с. 57. 
5 Конов, Т. Цит. съч., с. 215, и цитираниятт от него Vernon Palmer- "Trois Principes de la 

Responsabilité sans Faute", Revue internationale de droit compare, Année 1987, Volume 39, 
Numéro 4, р. 834. Посочените автори сочат фактическата връзка между правомерното пове-
дение и вредите като един от критериите за идентифициране на безвиновна отговорност, 
ведно с наличие на противоправен резултат, и ограничената възможност за екскулпиране. 
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ците на отговорността на възложителя. Отговаря ли работодателят за вреди, пре-
дизвикани от негов служител – шофьор, който в почивен ден използва служебния 
автомобил и предизвиква пътнотранспортно произшествие? Ако следваме логиката 
на Върховния съд от ППВС № 6 от 1966 г., то шофьорът ще отговаря, а неговият 
работодател – не, тъй като липсва пряка връзка между увреждането и възлагането 
на работата, задълженията на шофьора не включват използване на служебния автомо-
бил за лични цели, още повече че това в немалко случаи е изрично забранено от рабо-
тодателя и е основание за налагане на дисциплинарна отговорност. Но ако приложим 
критерия за наличието на фактическа връзка между възлагането и деликта, то считам, 
че отговорността на работодателя (възложителя) може и следва да бъде ангажирана, 
защото с правомерния си избор да ангажира шофьор и да му предостави достъп до 
служебния автомобил той е създал това условие за възникване на вредите, ако колата 
не беше поверена на този служител, то увреждането също не би настъпило1. 

Наличието на фактическа връзка между поведението на длъжника и противоп-
равния резултат оборва и виждането за отговорността като гаранция, защото между 
поведението на ипотекарния длъжник или поръчителя и вредите за кредитора от 
договорното неизпълнение конекситет липсва2 – дори да се премахне гарантът, то 
резултатът ще е един и същ, неизпълнението не е предпоставено от съществуването 
на обезпечение3. Това не може да се каже за отговорността по 49 ЗЗД – премахнем 
ли възложителя, липсва ли неговото поведение – да възложи работата и да постави 
изпълнителя в средата, в условията, в които да причини вредите, то почти катего-
рично можем да кажем, че противоправният резултат няма да настъпи. Още повече, 
уповавайки се на този критерий, можем да обосновем и наличието на отговорност у 
възложителя, дори когато изпълнителят на работата може да се освободи от отго-
ворност – така ще отговаря възложителят на работата на лице, което упражнява 
надзор над неспособни да ръководят постъпките си лица (чл. 47 ЗЗД) и което успее 
да докаже, че не е било в състояние да предотврати настъпването на вредите, или 
което е действало при условията на крайна необходимост, което в случаите на 
обезпечаване на отговорността не би било възможно именно поради акцесорността 
на обезпечителната отговорност. 

Обяснението на отговорността на възложителя за вреди, причинени при или по 
повод на изпълнението на възложена работа, с теорията за риска, има и още един 
аспект, който има проява в отношенията между възложител и изпълнител. С нато-
варването с работа на друго лице възложителят създава риск от увреждане на бла-
гата на третите лица, но и същевременно поставя изпълнителя в контакт с тези бла-
га. Погледнато от тази страна, считам, че отговорността по чл. 49 ЗЗД има и защит-
на функция по отношение на натоварения с работата, а именно – възложителят да 
понесе тежестта за обезщетяване на вредите, причинени при или по повод на из-
                              

1 Караминков, Ал. Цит. съч., с. 59. 
2 Конов, Т. Цит. съч., с. 234. 
3 Възможни са вариации, дължащи се на различни обстоятелства. Идеята зад схващането 

за фактическата каузална връзка е, че поведението на длъжника предхожда увреждането, 
като го предпоставя; тя е condition sine qua non за него, като без възлагането на работата 
делинквентът (прекият извършител) не би бил поставен в контакт с благата на пострадалия. 
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вършване на работата; изпълнителят не извлича ползи от възложената работа (ос-
вен своето възнаграждение), като същите са за възложителя – в противен случай 
той не би имал интерес от възлагането. С оглед на факта, че третото лице има право 
на иск срещу възложителя, но и срещу изпълнителя1, то съществува вероятност 
изпълнителят да бъде осъден да заплати огромни суми, които имуществото му едва 
ли ще покрие. De lege lata не съществува пречка пострадалият да заведе иск срещу 
възложителя и изпълнителя, като считам, че тази възможност не следва и да бъде 
изключвана – макар и в редки случаи, е възможно за пострадалия да е по-удачно да 
се удовлетвори от имуществото на делинквента. Такава хипотеза би била възмож-
на, ако работодателят – юридическо лице, бъде обявен в несъстоятелност, или дру-
ги хипотези, при които имуществото му е застрашено от множество кредитори. 
Различно разрешение би противоречало на обезщетителната функция на гражданс-
ката отговорност и на принципа на справедливостта2. Считам обаче, че de lege 
ferenda би могло да се предвиди разпоредба, подобна на чл. 88 от ТЗ, а именно, 
право на възражение на изпълнителя за поредността при осребряване в изпълнителния 
процес, т.е. имуществото на същия да бъде ангажирано, в случай че имуществото на 
възложителя не може да послужи за удовлетворяване на претенцията на кредитора – 
пострадал, но само в случай че вредите не са причинени умишлено, по аргумент от чл. 
203, ал. 2 от КТ. По този начин отговорността на възложителя ще придобие завършен 
вид, което би отговаряло в пълен мащаб на нейните функции. 
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1 Обратното поддържа проф. Голева в цит. съч., с. 142, що се касае до медицински слу-

жител, причинил деликт. 
2 Обратно – Василев, Ат. – В: "Коментар на Кодекса на труда...", с. 700, където авторът 
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Резюме 
Договорът за изработка и договорът за услуга се различават помежду си както вид дого-

вори, както и по отношение на елементи от тяхното съдържание. Изясняването на различия-
та помежду им допринася за установяване на критериите, по отношение на които двата вида 
договори могат да бъдат разграничени. От друга страна, установяването на приликите меж-
ду двата вида договори отговаря на въпроса по отношение на това кои разпоредби от Закона 
за задълженията и договорите се прилагат във връзка с всеки конкретен договор за услуга. 
Това би спомогнало на правоприлагащите органи да установят кога е сключен договор за 
изработка и кога договор за услуга, както и кои разпоредби от закона намират приложение 
за всеки от тях. 

Ключови думи: договор, изработка, услуга, прилики, разлики, закон, разпоредби, при-
ложение. 
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Summary 
The contract of work and the service contract differ as a kind of contracts and about their 

contents. When the differences between them are defined, that would provide criteria about their 
distinguish. On the other side, defining the similarities between the two kind of contracts would 
answer the question which articles of the law of duties and contracts would apply for the exact 
survice contract. That would be a contribution for the persons who are interested when the contract 
of work is concluded and when is concluded one service contract.  

Key words: contract, work, service, similarities, contents, articles, law, distinguish. 
 
Облигационното право се определя в правната литература като право на граж-

данския обмен, на размяната на блага. Същото е призвано да обслужва динамиката 
на благата, самият обмен на блага в действие, докато вещното право урежда тяхна-
та статика по отношение на движими или недвижими вещи1. От своя страна дого-
ворите са регламентирани в общия граждански закон – Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД) като източници на облигационни отношения. Те се сключват по 
повод на определен вид благо или действие, предмет на договора, както и на въз-
никналото след сключването му облигационно отношение. Предмет на договора за 

                              
1 Вж. в този смисъл Калайджиев, А. Облигационно право. Изд. "Сиби", 2013, с. 23. 
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изработка е едно благо, един резултат, докато предмет на договора за услуга е едно 
действие, едно поведение. От това следва, че предмет на облигационното отноше-
ние може да бъде както поведението на длъжника, който трябва да полага добросъ-
вестни усилия, така и резултатът от неговото поведение1. Когато предмет на обли-
гационното отношение е определено благо, материален обект, т.е. резултатът от 
поведението на длъжника, възниква задължение за резултат. Такова задължение 
има например изпълнителят по договора за изработка. Когато предмет на облига-
ционното отношение е самото поведение на длъжника, каквото е например дейст-
вието, предмет на договора за поръчка и предмет на възникналото вследствие на 
него облигационно отношение, възникват задължения за средство. Такива задълже-
ния възникват по силата на договора за поръчка и разглеждания договор за услуга. 
Договорът за услуга се сключва с цел възникване на задължение за средство, а не за 
резултат, каквато цел притежава договорът за изработка. 

Договорът за изработка и договорът за извършване на услуга, наричан в настоя-
щия доклад договор за услуга, разкриват помежду си прилики и разлики както във 
връзка с тяхната правна характеристика като вид договори, така и по отношение на 
тяхното съдържание и действие. 

1. Сравнение между договорите за изработка и за услуга по вид  

Договорът за изработка е наименуван, двустранен, възмезден, консесуален, 
престационен, неформален и комутативен договор. За разлика от него обаче дого-
ворът за услуга не е възможно да бъде определен така категорично като вид дого-
вор поради голямото разнообразие на неговия предмет и приложение като договор 
в гражданския и търговския оборот. Така  

А) Договорът за изработка е наименуван договор, тъй като неговото съдържа-
ние, наред с това на други договори, е регламентирано в ЗЗД от диспозитивни 
гражданскоправни норми.  

За разлика от него в теорията се приема, че договорът за услуга представ-
лява един от тъй наречените в правната доктрина ненаименувани договори, 
тъй като този вид договор, макар и често сключван, не е уреден в българското зако-
нодателство2. Въпреки това законодателят е предвидил в специални закони отделни 
видове договори за услуги, а именно договор за адвокатски услуги, договор за ко-
мунални услуги, за ВИК услуги и пр. По този начин държавата е създала трайна 
правна уредба на едни от най-важните договори за услуги поради необходимостта 
от правно регулиране на важни обществени отношения. За останалите договори за 
услуги, които поради тяхното изключително многообразие не са били законово 
уредени, остава валидно правилото на чл. 9 от ЗЗД, а именно: "страните могат сво-
бодно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на 
повелителните разпоредби на закона и на добрите нрави". Това означава, че самото 

                              
1 В този смисъл вж. Ал. Кожухаров. Облигационно право, Общо учение за облигацион-

ното отношение. С., 1992  г. 
2 Вж. Димитров, М. Договорът за строителство. С., Изд. "Сиби", 2012  г., с. 67-68. 
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понятие услуга е едно общо, родово понятие, което притежава общи черти и приз-
наци, които притежават и други наименувани договори.  

В правната доктрина е изразено становище, че в законодателството на някои 
държави договорът за услуга има правна уредба, която облекчава разграничението 
му от договора за изработка1. Например § 611 – 630 ГГЗ, § 1153 – 1164а АвГЗ. Авс-
трийският законодател ги урежда като сродни договори, поради което за изработка-
та препраща към някои от правилата на договора за извършване на услуги. А рус-
кият законодател в чл. 779 – 783 ГКРФ урежда договора за възмездно извършване 
на услуги като самостоятелен вид договор, но за неуредените въпроси препраща 
към общите правила на изработката и обикновения договор за изработка2. В гер-
манското право договорът за услуги е уреден в глава VІ, § 611 – 630 от Германския 
граждански законник3 (ГГЗ) като самостоятелен вид договор преди уредбата на 
договора за изработка, поместена в глава VІІ, § 631 – 651 ГГЗ. В цитираното изда-
ние, преведено от проф. Александър Кожухаров, е възприето, че към договора за 
услуги се прилагат на първо място разпорежданията на трудовото право. Смята се, 
че трудовото право съставлява само по-нататъшно развитие на правните положения 
на § 611 и сл. на BGB, отнасящи се до договора за услуги. Приема се, че по своята 
правна същност трудовият договор е само подвид на договора за услуги и правните 
основи на трудовия договор трябва да се търсят в Гражданския законник4. 

Б) Договорът за изработка е двустранен и възмезден договор, тъй като със 
сключването му възникват задължения и за двете страни. Аргумент за това 
дава разпоредбата на чл. 258 от ЗЗД, съгласно която изпълнителят има задължение 
да изработи поръчаното, а поръчващият – да приеме изработеното и да заплати 
възнаграждение. Схващането, че договорът за изработка е двустранен и възмезден 
договор, се счита за безспорно в правната теория и практика. 

Поради липсата на правна уредба на договора за услуга в общия граждански за-
кон – ЗЗД, не е налице правна пречка страните да сключат и един едностранен и 
безвъзмезден договор за услуга. Това е така, защото този договор се сключва в пол-
за и в защита интересите на другата страна, която се нуждае от определена услуга. 
Това е и основанието на този договор, т.е. целта, която се преследва с неговото 
сключване, а именно да се окаже помощ на другиго чрез извършването на опреде-
лено действие в негова полза. В най-голяма близост до договора за услуга стои до-
говорът за поръчка, уреден в чл. 280 и сл. от ЗЗД, тъй като този вид договор по 
принцип е едностранен и безвъзмезден, когато страните не са уговорили изрично 
заплащането на възнаграждение. Определя се също така като несъвършено двуст-
ранен договор. В специалните закони отделните видове договори за услуги са уре-
дени като възмездни и двустранни договори. Това са договорите за комунални ус-
луги, договорите за ВИК услуги, за електроснабдяване, топлофикация, договорите 
                              

1 Вж. Димитров, М. Договорът за строителство. С., Изд. "Сиби", 2012  г., с. 67-68, но вместо 
"договор за услуга", се споменава понятието "договор за услуги", което е едно и също. 

2 Пак там. 
3 Вж. Германски граждански законник. Превод от проф. Александър Кожухаров. С., 1974  г., 

Съюз на българските юристи, с. 169. 
4 Пак там. 
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за адвокатски услуги и др. В § 611 от ГГЗ договорът за услуги също е уреден като 
двустранен и възмезден договор. 

В) Двата вида договори си приличат по това, че могат да бъдат сключени с оглед 
на личността, т.е. те са договори intuit personae, неформални и престационни дого-
вори. И двата договора са комутативни, т.е. страните е необходимо да постигнат 
съгласие по отношение на всички условия още при тяхното сключване. Няма преч-
ка договорът за услуга да се сключи и като алеаторен договор, за разлика от дого-
вора за изработка. В правната литература е изразено схващане, отнасящо се до до-
говора за строителство като вид договор за изработка, относно това, че договорът 
за строителство е алеаторен договор, като се споменава, че елементи на алеатор-
ност има и при обикновения договор за изработка1. Договорите за изработка и за 
услуга са консесуални договори, т.е. считат се за сключени с постигане на съгласие 
между страните. Неправилно Окръжен съд гр. Перник квалифицира договора за 
услуга като "консесуален и реален договор" в р. 69-2015-І състав на ОС гр. Перник, 
но най-вероятно се касае за явна фактическа грешка. 

2. Сравнение между същественото съдържание на договорите  
за изработка и за услуга 

а) Съществените условия на един договор са неговото минимално необходимо 
съдържание. То типизира съответния договор и обхваща онези задължителни еле-
менти, по които страните трябва да се споразумеят, за да се сключи договор от съ-
ответния вид2. В правната доктрина се приема, че съществени условия на договора 
за изработка са неговият предмет и възнаграждение, като колебанията гравитират 
около въпроса дали възнаграждението е съществено условие от съдържанието на 
договора3, или същото следва да бъде отнесено към неговото несъществено съдър-
жание. В съдебната и арбитражната практика се приема, че възнаграждението е 
елемент от същественото съдържание на договора за изработка4. Според германс-
кото законодателство обаче възнаграждението не е съществено условие на договора 
за изработка5.  

                              
1 Повече за алеаторността на договора за строителство вж. Димитров, М. Договорът за 

строителство. С., Изд. "Сиби", 2012, с. 38. 
2 Пак там, с. 98. 
3 Повече за възнаграждението и становищата в правната теория и практика вж. пак там, 

Димитров, М. Договорът за строителство. С., Изд. "Сиби", 2012, с. 100-104. 
4 Пак там, вж. също така р. № 1278-1997-V ГО на ВКС, р. по арб. д. № 6/2006  г. на АС 

при БСК и р. по ВАД № 57/1992  г. на АС при БТПП, в което се казва, че "липсата на угово-
рено възнаграждение означава, че липсва договор за изработка, а е налице друг договор". 
Обратното се застъпва в друго решение на ВКС, а именно р. № 404-2000-V ГО. В последно-
то се отбелязва, че е достатъчно страните да са постигнали съгласие по ориентировъчна 
цена, като дори да липсва уговорка по отношение на възнаграждението, възложителят дъл-
жи възнаграждение на договорно основание по правила, които не са уговорени изрично 
между страните. В този смисъл вж. Димитров, М. Договорът за строителство. С., Изд. "Си-
би", 2012, с. 101-102. 

5 Пак там. 
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За разлика от договора за изработка договорът за услуга е ненаименуван поради 
липсата на правна уредба в общия граждански закон, която да му даде минимално 
необходимото съдържание. Същото следва да бъде изведено по тълкувателен път 
след анализ на съществените условия на наименуваните конкретни договори за 
услуги, както и на условията на други наименувани договори, по отношение на 
които договорът за услуга разкрива най-голяма близост. Законодателят е уредил 
отделните видове договори за услуги като двустранни и възмездни, като техни съ-
ществени условия са също така предметът и възнаграждението. Настоящото изс-
ледване обаче акцентира върху цялото разнообразие от действия, които законода-
телят не е уредил с конкретни видове договори за услуги, както и с други договори, 
които, подобно на договора за услуга, също имат за предмет извършването на оп-
ределено действие в чужда полза. Необходимо е да се спомене, че отделните видове 
договори за услуги, уредени от специални закони, подчертават и регулират специ-
фични по характер и предмет стопански отношения, за които възмездният характер 
на договорите е задължителен. Следователно, за да определим дали предметът и 
възнаграждението са съществени условия на договора за услуга, също като на дого-
вора за услуга, е необходимо да разгледаме друг вид граждански договор, уреден в 
ЗЗД. Последният следва да има предмет, близък с този на договора за услуга, като 
по този начин представлява правно средство за регулиране на обществени отноше-
ния, сходни по признаци с такива, които всеки един договор за услуга регулира.  

Такъв договор, с който ненаименуваният договор за услуга има сходни черти, е 
друг наименуван договор, уреден в чл. 280 и сл. от ЗЗД и това е договорът за по-
ръчка. Негов предмет са правните действия, което се вмества в по-обширния пред-
мет на договора за услуга, който може да се състои в извършването както на факти-
чески действия, така и на правни действия. По този начин следва да приемем, че 
договорът за поръчка има, както и договорът за услуга, еднороден предмет, в чийто 
обхват влизат действията, по повод на които тези договори се сключват. От това е 
видно, че по-близки по вид са договорите за поръчка и услуга в сравнение с дого-
ворите за изработка и за услуга. От своя страна договорът за поръчка е един несъ-
вършено двустранен договор, като на първо място следва да акцентираме на него-
вия едностранен и безвъзмезден характер в случаите, когато страните не са угово-
рили изрично заплащането на възнаграждение. Това означава, че тази уговорка не 
представлява елемент от неговото съществено съдържание. Същите правила и ха-
рактерни особености, които очертават съдържанието на договора за поръчка, следва 
да се приложат по аналогия и по отношение на ненаименувания договор за услуга.  

Следователно подобно на договора за поръчка същественото съдържание на 
договора за услуга е само неговият предмет за разлика от това на договора за 
изработка.  

б) прилики и разлики в предметите на договора за изработка и за услуга.  
Известно е, че договорите за изработка и за услуга значително се различават по 

предмет. Предмет на договора за изработка е един готов трудов резултат, докато 
предмет на договора за услуга е едно действие. Въпреки известните различия меж-
ду двата вида договори в съдебната и арбитражната практика битува схващане, че 
договорът за услуги се разглежда като вид изработка и съответно към него се при-
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лагат правилата на изработката1. Същата теза застъпва и Окръжен съд гр. Перник, 
който е имал възможността да се произнесе по иск за неизпълнен договор за ин-
формационна услуга2. Въпреки това нито в закона, нито в константната съдебна 
практика на ВКС, както и в приеманите от него тълкувателни решения, са устано-
вени критерии за разграничение на предметите на договорите за изработка и за 
услуга. Според мен проблем не е налице, когато става въпрос за договор за консул-
тантски услуги и въобще всички такива, свързани с полагането на интелектуален 
труд. Проблем би възникнал по отношение определянето вида на договора, особено 
когато такъв договор има за предмет такива фактически действия, които по съдър-
жание се доближават до термина "изработване", възпроизведен в легалната дефи-
ниция на договора за изработка по чл. 258 от ЗЗД. Такива фактически действия 
оставят видими следи, като изменят по определен начин действителността, но ня-
мат за свой резултат създаването на нов обект в нея, както е при договора за изра-
ботка и като цяло трудно може да се определи дали предмет на този договор е един 
резултат или едно действие. Приликите между договорите за изработка и за услуга 
се състоят в това, че при изпълнението им се осъществяват действия. При договора 
за изработка се извършват определени фактически действия в течение на определен 
период от време. Чрез тях се изработва това "нещо", което е било поръчано от дру-
гата страна. Това всъщност е резултатът, предмет на договора за изработка, който 
произтича от изработването. При договора за услуга терминът "изработване" е неп-
риложим, тъй като предмет на този договор са действия в чужда полза. 

Първото различие между тези договори е наличието на резултат, за възникване-
то който законодателят е предпоставил извършването на 3 предхождащи го по пос-
ледователност действия – поръчване, изработване и приемане. Следователно, кога-
то при тълкуване на договора стане ясно, че работата следва да бъде приета, това 
означава, че имаме и договор за изработка. От момента на приемане на работата от 
страна на поръчващия задълженията на изпълнителя са изпълнени. 

При договора за поръчка и за услуга предметът е действие, а не резултат. Съг-
ласно легалната дефиниция на договора за поръчка, която дава разпоредбата на чл. 
280 от ЗЗД, желаните действия се възлагат. За разлика от договора за изработка, 
при който фактическите действия нямат никакво правно значение, при договора за 
услуга е точно обратното – само действията имат правно значение, тъй като те са 
негов предмет. Тези действия или се извършват, или не се извършват така, както 
законът предписва, има правила за тях или тези действия е нормално е да се извър-
шват по определен начин. Въпроси, свързани с качество на изпълнението и недос-
татъци, по принцип характерни за договора за изработка, в случая се явяват неот-
носими. Когато обаче за извършеното по един договор има значение качеството на 
извършената работа, се предполага, че тази работа е оставила един резултат, който 
е необходимо да бъде приет и което на практика квалифицира договора като един 
типичен договор за изработка. Такива са всякакви договори за поправки, ремонти. 
                              

1 Вж. Димитров, М. Договорът за строителство. С., Изд. "Сиби", 2012  г., с. 68, вж. посо-
чената там арбитражна практика. 

2 Вж. р. 69-2015-І състав на ОС гр. Перник, като услугата има за предмет създаване и ад-
министриране на страница и събитие във Фейсбук. 
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Договорът за почистване на жилища, офиси, сгради, е договор за изработка, тъй 
като работата подлежи на приемане. Липсата на резултат или поредица от резулта-
ти, които да бъдат приемани, могат да превърнат един обикновен договор за изра-
ботка в договор за услуга. Такъв би бил договорът за ежеседмичното почистване на 
едно жилище и поддържането му в нормално състояние поради отсъствие на него-
вите собственици или поради обективна невъзможност същите да извършат това, 
като се набляга на факта на извършването на услугата, а не на нейното качество. 

Изпълнението на договора за услуга, т.е. извършването на тези действия, се от-
чита, а не се приема и одобрява от нуждаещата се от услуга страна. Заплащането на 
възнаграждение се дължи само ако е уговорено и същото не е обусловено по ника-
къв начин дали услугата е извършена или не. Дори при някои договори, като при 
договора за адвокатски услуги например, възнаграждението се заплаща предвари-
телно. Когато работата обективно е невъзможно да бъде приета и одобрена поради 
нейното естество, имаме договор за услуга, тъй като предметът на договора се фо-
кусира върху действието, а не върху някакъв резултат, произтичащ от него – тук се 
имат предвид консултантски услуги, образователни услуги, медицински услуги. За 
начина на доказване на извършените действия, предмет на договора за услуга, зна-
чение имат уговорките на страните в това отношение, отразени в договора, а не 
други протоколи и показания на свидетели, в който смисъл Софийският апелативен 
съд е разрешил правен спор с предмет претенция за неизпълнен договор за услуга1. 
С това се подчертава свободата на договаряне, която имат страните по един дого-
вор за услуга. 

В обобщение на изложеното, когато имаме резултат от определена работа, 
който е обективно възможно да бъде приет и одобрен от другата страна, тъй 
като този резултат е следвало да отговаря на предварително поставени крите-
рии и изисквания, е налице договор за изработка, а не договор за услуга. По 
този начин ще намерят приложение всички характерни за този договор диспо-
зитивни разпоредби, очертаващи неговото несъществено съдържание, в слу-
чай че страните не са уговорили нещо друго. В случай че е налице договор за 
услуга страните са изцяло обвързани от условията на договора, по отношение 
на които е постигнато съгласие. 
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Резюме 
Закрилата на авторските права върху компютърни програми придобива все по-голямо 

значение в съвременната среда на динамично развиващ се и променящ се пазар на нови 
технологии. Компаниите, които инвестират в тяхното създаване, както и самите разработ-
чици, софтуерни инженери и архитекти, се стремят към максимална защита, като по този 
начин се създават нови бизнес модели. Развитието на авторскоправната закрила има същес-
твено отражение върху обхвата и прилагането на тези модели. Същевременно правната 
доктрина и съдебна практика поставят допълнителни въпроси по отношение на упражнява-
нето на авторските права върху компютърни прогами от различните субекти и техните спе-
цифични ограничения. Тези въпроси ще бъдат предмет на анализ в настоящето изложение. 

Ключови думи: авторскоправна защита, компютърни програми, критерии за закрила, 
съдебна практика, имуществени права, изчерпване. 

DEVELOPMENT OF THE COPYRIGHT PROTECTION OF COMPUTER 
PROGRAMS IN THE EUROPEAN UNION AND IN BULGARIA 
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Summary 
The copyright protection of computer programs has gained significant importance in today's 

environment of fast developing and changing market of new technologies. Companies that invest 
in their creation, as well as computer program’s developers, software engineers and architects 
strive for maximum protection and thus create new business models. The development of 
copyright protection has a significant impact on the scope and application of these models. At the 
same time, the legal doctrine and case law have put further questions regarding the enforcement of 
copyright on computer movement from the various right holders and their specific limitations. 
These issues will be the subject of analysis of this report. 

Key words: Copyright protection, computer programs, criteria for protection, jurisprudence, 
material rights, exhaustion. 

Въведение  

Закрилата на авторските права върху компютърни програми придобива все по-
голямо значение в съвременната среда на динамично развиващ се и променящ се 
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пазар на нови технологии. Компаниите, които инвестират в тяхното създаване, как-
то и самите разработчици, софтуерни инженери и архитекти, се стремят към мак-
симална защита, като по този начин създават нови бизнес модели.  

Признаването на компютърните програми като обект на авторското право, наред 
с литературните произведения на международно и европейско ниво, е основополагащо 
за създаването на правна сигурност и хармонизирането на правото в тази област.  

Въпреки това по своята същност компютърните програми съществено се разли-
чават от останалите обекти на авторски права и съответно тяхната закрила се отли-
чава със значителни ограничения и изключения в сравнение с тях.  

Ежедневното използване на компютърни програми днес (в персонални компют-
ри, смарттелефони, таблети и другу смарт технологии), както и интернет поставят 
нови въпроси по отношение на прилагането на тези ограничения и защитимите 
елементи. За отговора на тези въпроси съществена роля има съдебната практика на 
Съда на Еврпейския съюз, която тълкува разпоредбите на основния европейски 
законодателен акт – Директива 2009/24/ЕО на Европейски парламент и на Съвета 
относно правната закрила на компютърните програми.  

В настоящия доклад ще бъдат разгледани както развитието на правната уредба 
на авторскоправната закрила на компютърните програми, така и едно от най-
значимите решения на съда в тази област. 

1. Развитие на правната уредба в областта на авторскоправната закрила  
на компютърните програми 

1.1. Бернска конвенция за закрила на литературни и художествени произ-
ведения 

Авторските права ограничават използването на определен защитен обект – про-
изведение на литературата, изкуството или науката, което е резултат от творческо-
то усилие на своя автор. Те възникават автоматично от момента на създаването на 
произведението и обективирането му в конкретна форма и се характеризират със 
своя териториален характер. Поради това те се защитават от законите на конкрет-
ната държава, в която авторското право е възникнало. 

През 19. век териториалността на авторските права се оказва пречка за нормал-
ното функциониране на развиващия се международен обмен, тъй като води до не-
обходимостта от прилагането на множество закони и нееднаква защита на произве-
денията. Като първа стъпка към уеднаквяване на законите основните индустриални 
сили влизат в двустранни споразумения помежду си и с трети страни за закрила на 
художествени и литературни произведения на техните граждани в тези страни.  

Двустранните договори обаче водят до необоснована сложност и нееднаква за-
щита на авторските права и за повечето индустриални държави става ясно, че е 
необходимо по-добро решение на този проблем и то би могло да се постигне един-
ствено с многостранна, международна конвенция. Така в Берн на 9 септември 
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1886 г. е подписана Конвенцията за закрила на литературни и художествени произ-
ведения (наричана по-нататък "Бернска конвенция", "Конвенцията" )1. 

Бернската конвенция предвижда, че правата на авторите върху литературни и 
художествени прозиведения ще бъдат закриляни в страните, които са се присъеди-
нили към Конвенцията.2 Понятието "литературни и художествени произведения" е 
дефинирано като включващо "всеки продукт от литературната, научната и худо-
жествената област, независимо от начина и формата на изразяването му".3  

Основновополагащ принцип на Бернската конвенция е, че договарящите страни 
няма да дискриминират местни и чуждестранни автори по отношение на нивото на 
защита на обектите на авторски права (т. нар "принцип на националния режим") и 
по този начин ще се премахнат най-неблагоприятните ефекти от прилагането на 
различни законодателства. Така на авторите от страните, за които Бернската кон-
венция се прилага, винаги е предоствена защита, макар и тя да се различава от тази, 
предоставена в техните собствени страни. 

Друга основна цел на Бернската конвенция е хармонизирането и уеднаквяването 
на законодателството в областта на авторските права и премахване на нуждата от 
формалности за предоставянето на защита върху тях. 

Компютърните програми не са сред изрично изброените обекти на закрила от 
Бернската конвенция. Идеята за това се поражда много по-късно – през 20. век, а 
основна роля има Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС). 
От основаването си Световната организация за интелектуална собственост си пос-
тавя като основна цел да се насърчава приемането на международна законова рамка 
за авторското право и правата върху интелектуалната собственост като цяло. В тази 
връзка разработването и адаптирането на разпоредбите на Бернската конвенция е 
била една от най-важните и дейности. 

СОИС поставя въпроса за правната защита на компютърните програми през 
1970 г., когато за първи път се заражда идеята за създаването на sui generis право, 
което да защитава всички елементи на програмата: сорс код (source code), обектен 
код (object code) и документация. 

1.2. Типови разпоредби за защита на компютърната програма на СОИС 
Защитата на трите елемента – сорс код, обектен код и документация на компю-

търната програма, СОИС имплементира в създадените през 1978 г.4 Типови разпо-
редби за защита на компютърния софтуер (WIPO Model Provisions on the Protection 
of Computer Software). Те са резултат от няколкогодишна работа на Международно-
то бюро на СОИС подпомагано от експерти. Целта е да се окаже помощ на страни-

                              
1 Конвенцията за закрила на литературните и художествените произведения е подписана 

в Берн на 9 септември 1886  г., в редакцията ѝ съгласно изменението от 28 септември 
1979  г. 

2 Чл. 1, 2(6), и 5(1). 
3 Чл. 2(1). 
4 В член 1 на документа понятието "компютърна прорама" е дефинирано като: "поредица 

от инструкции, които, когато са инкорпорирани в средство, разчитано от машина, могат да 
позволят на машина, имащата възможността да обработва информация, да посочва, изпъл-
нява и постига определен резултат". 



267 

те, допълвайки или въвеждайки сигурност в техните закони, приложими към защи-
тата на компютърните програми. Типовите разпоредби не изискват задължително имп-
лементиране в отделен закон, тъй като в много страни принципите, съдържащи се в 
тях, допълват или изясняват вече съществуващи закони и разпоредби (например час-
тично се съдържат в закони за авторските права, в закони за търговските тайни и пр).1 

Необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на законодателството в об-
ластта на авторскоправната закрила на компютърните програми довежда до прие-
мането на още два основополагащи документа: Споразументието ТРИПС, подписа-
но през април 1994 г., и Директива 91/250/EEC относно правната закрила на ком-
пютърните програми на ЕС. 

1.3. Споразумението ТРИПС 
Споразуменнието за свързаните с търговията аспекти на интелектуланата собст-

веност (известно като Споразумението ТРИПС) е подписано през 1994 г. като анекс 
към договора за създаване на Световната търговска организация (СТО)2. По отно-
шение на всяка една от основните области на интелектуалната собственост, обхва-
нати от Споразумението, то определя минималните стандарти за защита, която се 
предоставя от всяка подписала го държава. 

Със Споразумението ТРИПС авторскоправната закрила на компютърните прог-
рами за първи път се признава изрично на международно ниво. Съгласно разпоред-
бата на чл. 10 от ТРИПС: "компютърните програми, независимо дали са в сорс или 
обектен код, трябва да бъдат защитени като литературни произведения по смисъла 
на Бернската конвенция (1971 г.)". 

Фактът, че съгласно разпоредбите на ТРИПС компютърните програми следва да 
се защитят като произведения на литературата по смисъла на Бернската конвенция, 
определя и приложимостта на останалите разпоредби по отношение и на компю-
търните програми, например правото на възпроизвеждане по чл. 9 от Бернската 
конвенция и правото на превод по чл. 9. Нещо повече, ТРИПС предвижда, че ком-
пютърните програми следва да се защитят единствено като произведения на лите-
ратурата и държавите членки нямат право да предоставят различна от тази защита.3 

1.5. Директива 91/250/EEC относно правната закрила на компютърните 
програми заменена от Директива 2009/24/ЕС4 ("Софтуерна директива"). 

Преди приемането на специфичен законодателен акт на общностно ниво, същес-
твува съществено различие по отношение на законодателния подход към авторс-

                              
1 Въведение в Типовите разпоредби, параграф 22 и 23. 
2 Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната 

собственост (наричано по-нататък "споразумението ТРИПС") съставлява приложение 1 В 
към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, одоб-
рено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името 
на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразумени-
ята, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 – 1994  г.) (ОВ L 336, 
с. 1; Специално издание на български език, 2007  г., глава 11, том 10, с. 3). 

3 Concise European Copyright Law, Thomas Dreier, P. B. Hugenholtz, с. 199. 
4 Директива 2009/24/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. от-

носно правната закрила на компютърните програми. 
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коправната закрила на компютърните програми на различните държави членки.1 В 
7 от 12-те тогава членки не е съществувала такава закрила на компютърните прог-
рами, а в тези, в които е имало, тя съществено се е различавала. 

Въпреки че идеята за защитата на компютърните програми чрез авторското пра-
во е имала своите критици, тя добива популярност поради възможността за използ-
ването на вече създаден и прилаган международен инструментариум за защита.  

Директива 91/250/EEC е първата европейска законодателна мярка, създаваща и 
гарантираща авторскоправна закрила на компютърните програми в Европейския 
съюз (ЕС). През 1985 г. Европейската комисия публикува Бяла книга, която през 
юни 1988 е последвана от Зелена книга, озаглавена "Авторско право и предизвика-
телството на технологията" (Copyright and the Challenge of Technology").2 Проектът 
за Директива на Комисията е предложен на Съвета през януари 1989 г. за мнение. 
Парламентът се произнася с мнение през юли 1990. През октомври 1990 Комисията 
публикува проекта, с имплементираните в него предложения на Парламента. Два 
месеца по-късно Съветът приема Обща позиция, която е одобрена от Парламента 
без промени през април 1991 г. Директивата е публикувана през май 1991 г.  

Директивата за компютърни програми е изменена през 1993 г. (Директивата 
93/98 / ЕО относно хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои 
сродни права), а по-късно отменена и заменена през 2009 г. с Директива 2009/24 / 
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната 
защита на компютърните програми.  

Основната цел на двете директиви е да се даде защита на компютърните програ-
ми като произведения на литературата по смисъла на Бернската конвенция и да се 
хармонизира критерият за оригиналност. Критерият за оригиналност изисква ком-
пютърната програма да е "собствено интелектуално творение на нейния автор". 
Други важни характеристики на директивите са ограничените действия по отноше-
ние на програмите и предоствените възможности за защита при т.нар. "реверсивно 
проектиране"3 ("reverse engeneering"). Въпросите във връзка със собствеността са 
оставени на националното право на държавите членки, а неимуществените права са 
изключени по отношение на компютърните програми. Директива 2009/24/ЕО пред-
вижда и редица специфични разпоредби, касаещи предоставянето на правото на 
ползване на компютърните програми. 

Директивите дават и легална дефиниция на понятието "компютърна програма", а 
именно: изразът "компютърни програми" ще включва програми в каквато и да е 
форма, включително и тези, които са инкорпорирани в хардуер; като има предвид, че 
този израз също включва и подготвителната проектна дейност, водеща до създаването 
на компютърна програма, при условие че естеството на подготвителната дейност е 
такова, че на един по-късен етап може да се получи компютърна програма от нея. 

Закрилата се прилага по отношение на обективираната в каквато и да е форма 
компютърна програма. Идеи и принципи, които са заложени в който и да е елемент 
                              

1 Параграф 1 от Преамбюла на Директива 91/250/EEC. 
2 Green Paper on Copyright and the challenge of technology COM (88), 172 Final. 
3 Реверсивното проектиране представлява изследване на компютърната програма или 

документацията към нея, с цел да бъдат разбрани принципите на функциониране. 
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на компютърна програма, включително тези, които са заложени в нейните интер-
фейси, не се закрилят от авторско право по настоящата Директива1. 

Компютърна програма се закриля, ако е оригинална, в смисъл че е собственото 
интелектуално творчество на автора. Никакви други критерии не са приложими за 
приложимостта на авторскоправната закрила. Детайлните подготвителни проектни 
материали (като графики) са прояви на проектиране, които авторското право също 
защитава. Допълнително условие за закрила е естеството на подготвителната дей-
ност да е такова, че на един по-късен етап може да се получи компютърна програма 
от тях. Така съгласно разпоредбите на Директивата, ако едно лице създаде компю-
търна програма, като използва подготвителните и проектните материали на автора, 
това ще бъде нарушение на авторското му право. 

Решението за включване на подготвителните проектни материали при съставя-
нето на Директивата показва намерението на авторите подробната структура, пос-
ледователност и организация на вътрешния дизайн на програмните бележки да бъ-
дат защитени от авторското право.2 

1.6. Закон за авторското право и сродните му права 
Съгласно дефинитивната норма на чл. 3 от Закона за авторското и сродните му 

правa3 обект на авторското право е всяко произведение на литературата, както и на 
изкуството и науката, при наличието на две специфични предпоставки: когато е 
резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да 
е обективна форма, годна за възприемане от неограничен кръг лица.  

 Присъединяването на комютърните програми към кръга на закриляните литера-
турни произведения предвижда прилагането на критерия оригиналност и обективна 
форма и към тях. Наличието на критерия оригиналност българският законодател 
асоциира с изискването компютърната програма да е резултат от творческата дей-
ност на автора ѝ. 

Въпреки предвидените специфични разпоредби законът не съдържа легална де-
финиция на понятието "компютърна програма" и това създава редица въпроси по 
отношение на разграничаването на защитимите ѝ елементи. Отговори на тези въп-
роси дава тъкувателната практика на Съда на Европейския съюз, която ще бъде 
разгледана по-надолу в настоящото изложение. 

2. Развитие на съдебната практика на Съда на Европейския съюз  
по отношение на авторскоправната закрила на компютърните програми 

Създаването и изполването на компютърни програми включва дейности, които 
са строго специфични и изискват специфично прилагане на критериите за авторс-
коправна защита – оригиналност и обективна форма. Ето защо решенията на Съда 
на Европейския съюз имат съществена роля при изясняването им. През последните 

                              
1 Чл. 2 от Директива 2009/24/ЕО.  
2 Does Copyright Protection Under the EU Software Directive Extend to Computer Program 

Behaviour, Languages and Interfaces? Pamela Samuelson, Thomas Vinje, & William Cornish, с. 4. 
3 Обн., ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993  г., последно изм., и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014  г., доп., 

ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015  г. 
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години, Съдът постановява няколко решения, които до голяма степен изясняват кои 
са защитимите елементи и какво е съдържанието на правото на въпроизвеждане, 
публично показване и разпространие на компютърни програми. Такова решение е 
решението на Съда по дело C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World Programming 
Ltd постановено на 2 май 2012 година. 

2.1. Решение на съда по дело C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World 
Programming Ltd 

Фактите 
SAS Institute, разработчик на аналитичен софтуер, е разработила интегриран на-

бор от компютърни програми, които позволяват на потребителите да извършват 
широк спектър от дейности по обработка и анализ на данни, по-специално статис-
тически анализ ("SAS система"). "Base SAS", основният компонент на SAS систе-
мата, дава възможност на потребителите да пишат и разработват техни собствени 
приложения, за да се адаптира SAS системата за работа с техните данни (Scripts). 
Такива скриптове са написани на "SAS език", тоест на език, който е характерен за 
само за системата SAS. World Programming Ltd произвежда "World Programming 
система", която е алтернативен софтуер, способен да изпълнява приложения, напи-
сани на SAS език. По-конкретно "World Programming система" е проектирана така, 
че да емулира компонентите на SAS системата възможно най-точно, с някои малки 
изключения, така че да се опита да гарантира, че същите записи ще произвеждат 
същите резултати. Това дава възможност на потребителите на SAS системата да 
използват скриптовете, които са разработени за използване в SAS системата на 
"World Programming система". 

Върховният съд на Англия и Уелс отправя 9 преюдициални въпроса към СЕС. 
По същество, запитващата юрисдикция иска да се установи дали функциите на 
компютърната програма, както и програмният език и форматът на файловете с дан-
ни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от 
функциите ѝ, съставляват обективирана форма на програмата и на това основание 
могат да се ползват от закрилата на авторското право върху компютърните програ-
ми по смисъла на Директива 2001/29. 

Решение на СЕС 
Защитими елементи на компютърната програма 
Съдът посочва, че в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/29 авторс-

кото право закриля само обективното изражение на компютърната програма, а иде-
ите и принципите, залегнали в основата на логиката, алгоритмите и програмните 
езици, не се закрилят.1 

Освен това Директивата предвижда, че изразът "компютърни програми" включ-
ва също и подготвителната проектна дейност, водеща до създаването на компютър-
на програма, при условие че естеството на подготвителната дейност е такова, че на 
един по-късен етап от нея може да се получи компютърна програма. 

 
 

                              
1 Параграф 32 от Решение C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World Programming Ltd.  
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Графичен интерфейс 
Съдът заключава, че обектният код и изходният код на компютърната програма 

са нейни обективирани форми, които поради това следва да се ползват от закрилата 
на авторското право върху компютърните програми. Обратно, за графичния потре-
бителски интерфейс Съдът постановява, че не позволява възпроизвеждането на 
компютърната програма, а представлява само елемент от тази програма, чрез който 
потребителите използват функциите.1 

Функции на компютърната програма, програмен език и формат на бази данни 
Въз основа на тези съображения Съдът констатира, че нито функциите на ком-

пютърната програма, нито програмният език и форматът на файловете с данни, 
употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от 
функциите ѝ, съставляват обективирана форма на програмата.2  

Съдът пояснява обаче, че форматът на файловете може да се ползва от авторскоп-
равна защита по смисъла на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои 
аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. Въп-
реки че обхватът на тази защита не е анализиран, става ясно, че е възможно въпроиз-
веждането на програмен език или формат на данни, които представляват собствено 
интелктуално творение на автора, да бъде нарушение на авторското право. 

Наблюдаване, изучаване и тестване на компютърна програма 
СЕС изяснява и обхвата на действията по наблюдаването и използването на 

компютърната програма. Той постановява, че лицето, което е получило лицензира-
но копие на компютърна програма, може без разрешението на носителя на авторс-
кото право да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на програмата, за 
да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е от елементите 
на програмата, ако извършва това, докато осъществява разрешени съгласно лиценза 
действия, както и действия по зареждане и пускане, необходими за използването на 
компютърната програма, и при условие че не нарушава изключителните права на 
носителя на авторското право върху тази програма.3 

Други защитени от аторското право обекти, свързани с компютърната 
програма 

При отговора на въпроса, касаещ ръководството за работа с компютърна про-
гарма, Съдът изполва критерия оригиналност и постановява,че възпроизвеждането 
в компютърна програма или в ръководство за работа с тази програма на някои еле-
менти, описани в защитеното с авторско право ръководство за работа с друга прог-
рама, може да съставлява нарушение на авторското право върху това ръководство, 
ако възпроизведеното е израз на собственото интелектуално творение на автора на 
защитеното с авторско право ръководство за работа с компютърната програма, кое-
то запитващата юрисдикция е компетентна да провери.4 

 
 

                              
1 Параграф 38 от Решение C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World Programming Ltd. 
2 Параграф 39 от Решение C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World Programming Ltd.  
3 Параграф 62 от Решение C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World Programming Ltd. 
4 Параграф 70 от Решение C-406/10 SAS Institute Inc. срещу World Programming Ltd.  
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Ефект на решението върху разработчиците на компютърни програми 
Отражението на решението върху разработчиците на компютърни програми е 

значително. След него за тях все пак остава риск от авторскоправно нарушение при 
използването на материали свързани с компютърна програма. Те трябва да бъдат 
внимателни при копирането на функционалността на програмата, защото дори да 
не достъпват или копират изходния код, те трябва да са наясно, че и други материа-
ли, които те използват в процеса на развитие на своя програма, за да се възпроиз-
вежда функционалността на друга програма (като потребителски ръководства, 
функционални спецификации или работни проекти) може да бъдат защитени с ав-
торско право и/или съдържат защитени с авторски права елементи. 

Решението изяснява обхвата на защита, като се фокусира върху критерия за ин-
телектуално творение на автора и съпътващатата го представа за творческите въз-
можности за избор. Това е и критерият, залегнал в Бернската конвенция за авторс-
коправна защита и той изключва функционалните елементи от обхвата на защита 
на авторските права. Един внимателен анализ на историята и целта на авторското 
право предполага, че това правило не трябва да бъде коренно изменямо, за да се 
защитят функционалните аспекти на компютърната програма.1 

Заключение 

Развитието на авторскоправната закрила на компютърните програми представлява 
динамичен процес, който преди всичко отразява промените, настъпащи в техноло-
гичното общество. Въвеждането на компютърните програми като обект на авторско 
право (макар и не без критики) наред с произведенията на литературата по смисъла 
на Бернската конвенция дава възможност за прилагането на вече утвърден междуна-
роден и европейски инструментариум за защита и представлява важна крачка към 
хармонизирането на законодателството в тази област. Въпреки това, спецификата на 
компютърните програми поставя нови въпроси към защитимите елементи и действи-
ята по използване, на които следва да отговарят както законодателството, така и съ-
дебната практика. В тази връзка практиката на Съда на Европейския съюз има важна 
роля както за тълкуването на еворопейското законодателство в областта, така и за съз-
дването на правна сигурност при функционирането на пазара на нови технологии. 
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Резюме 
Този научен доклад е въведение към въпроса за видеоигри като обект на правото на ин-

телектуална собственост. Докладът разглежда също въпроса за произхода на видеоигрите, 
техните съставни елементи и видове, като включва и сравнително-правен анализ. 

Ключови думи: видеоигри, конзолни игри, аркадни игри, авторско право, патент, ау-
дио-визуално произведение, компютърна програма, софтуер, сравнително-правен анализ. 

VIDEO GAMES – OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 
COMPARATIVE ANALYSIS 

Attorney Hristina Georgieva, Ph.D. Student  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE 

georgieva.r.hristina@gmail.com 

Summary 
This research is an introduction to the issue of videogames as an object of intellectual property 

law. The paper examines also the origin of videogames, their creative elements and types, 
including a Comparative law analysis on the topic. 

Key words: videogames, console games, argade games, copyright, patent, audio-visual work, 
computer program, software, comparative analysis. 

Въведение 

В наши дни индустрията с видеоигри се конкурира с филмовата индустрия и 
надминава по мащаби музикалната индустрия от гледна точка на генерирания при-
ход. За разлика обаче от филмовата индустрия, която има повече от стогодишна 
история, индустрията с видеоигри стана може би най-бързо развиващия се сектор в 
развлекателната индустрия и го постигна за относително кратък период от време.  

Популярността и значението на видеоигрите се разраства все повече, както и 
въздействието им върху цялостните възприятия на "играещия", състоянието и по-
ведението му. Съществен брой видеоигри са разработени като средство за подобря-
ване на психическото състояние на играещия и за повишаване на неговата самоо-
ценка. Например проучвания на специалисти от Университета в Западна Вирджи-
ния, финансирано от Konami Digital Entertainment, показаха, че при деца, играещи 
Dence Dence Revolution, се подобрява здравето, а те стават все по-общителни. Изс-
ледователи от Рочерстърския университет пък твърдят, че както възрастните, така и 
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децата играят компютърни игри за удовлетворяване на базови психологически пот-
ребности с цел получаване на по-голяма свобода при общуването. 

Паралелно с позитивното влияние на видеоигрите върху психиката и общото 
състояние на играещия, в сценария на видеоигрите не липсва и насилие. По тази 
причина и с оглед обстоятелството, че видеоигрите в голяма степен оказват въз-
действие върху представите на потребителя (играещия) за приемливо и забранено 
поведение, Международния комитет на Червения кръст проявява все по-засилващ 
се интерес към сценарии на видеоигри, касаещи въоръжени конфликти, обрисува-
щи използването на сила при разпит на задържани лица, умишлени нападения на 
цивилни граждани, убийства, включително на бойното поле, нападения върху ме-
дицински лица и транспортни средства като линейки и др. Международният коми-
тет на Червения кръст е изразил притеснението си, че определени сценарии на ви-
деоигри позволяват на играещия да извършва, макар и виртуално, сериозните на-
рушения на международното хуманитарно право, без да осъзнава това, вследствие 
на което се изменят представите му за позволено и незаконосъобразно поведение. 
Международният комитет на Червения кръст е изразил своята готовност за диалог и 
работа с представители на индустрията с видеоигри с цел съобразяване на правилата на 
международното хуманитарно право при разработването на определени сценарии на 
видеоигри, включващи въоръжени конфликти и предприемане на военни действия. 

Актуалността, важността и международното значение на проблематиката, неп-
рестанното усъвършенстване на процеса по създаване на видеоигри, съдържащи 
отделни обекти на авторско право, породиха интерес към запознаване с процеса по 
разработване на видеоигра и поставиха въпроси, касаещи приложимото право, ре-
гулиращо отношенията, които възникват при създаване на отделните съставни еле-
менти на видеоиграта – самостоятелни обекти на авторско право, и на видеоиграта 
като сложно произведение. Повдигнаха се и въпроси относно необходимостта от 
анализ на правата на интелектуална собственост, които възникват за разработчици-
те на видеоигри; начините за последващо използване на така създаденото произве-
дение и на съставните му части; възможностите за получаване на патентна закрила 
въпреки нормативната забрана за патентоване на компютърна програма/игра и др. 
Настоящото изложение представлява въведение към поставените въпроси, които 
ще бъдат подробно разработени в последващи научни доклади.  

Изложение  

Произход на видеоигрите 
Видеоигрите са сложни произведения, съдържащи множество художествени 

форми като музика, текстове, сценарии, видео, картини и герои, включващи човеш-
ко взаимодействие, за да се играе играта чрез компютърна програма върху специ-
фичен хардуер. По тази причина видеоигрите не са създадени като единично, обик-
новено произведение, а са обединение на индивидуални елементи, всеки от които 
отделно е обект на авторско право, стига да разполага с оригиналност и креатив-
ност/творческо начало. 

Физикът Уили Хигинботам създава първата видеоигра през 1958 г., наречена 
Tenis for two, която се играе на осцилоскоп. Първата игра, която се играе на компю-
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тър, се нарича Spacewar и е създадена от Стив Русел, студент в Масачузетския тех-
нологичен институт. През 1970 г. Ноулан Бъшнъл и Тед Дабни, основателите на 
"Атари", издават първата видеоаркадна игра Computer space. През следващите десет 
години компании като "Атари", "Колеко" и "Магнавокс" произвеждат домашни 
видеоигри – конзолни системи. През 1980 г. е произведена първата триизмерна 
видеоигра – Battlezone. Четири години по-късно се появява "Нинтендо Ентъртей-
мънт Систем", поставяйки началото на модерната гейминг ера. Започват да се раз-
работват видеоигри за персонални компютри.  

Историята на изкуствения интелект във видеоигрите датира от средата на 60-те. 
Преди това игрите са били или с двама играчи (без компютър – противник), или с 
играч и предмет/обект, предварително закодиран.  

В наши дни видеоигрите биха могли основно да се разделят на три категории – 
конзолни, компютърни и за мобилни устройства. Съществува широко разнообразие 
от жанрове – научна фантастика, уестърн, комедия, история, романтика и т.н. 

Същност на видеоигрите 
Както бе споменато по-горе, видеоигрите еволюират с развитието на компютър-

ните науки. През 1960 г. видеоигрите включват само графики с основни форми, а скоро 
след това разработчиците успяват да добавят и основни звуци. Тази постоянна еволю-
ция продължава във времето, за да достигне до видеоигри, съдържащи множество еле-
менти – всеки от които би могъл да е самостоятелен обект на авторско право.  

Според Липсън и Брейн1 видеоигрите съдържат следните съставни елементи: 
1. Аудиоелементи 
- Музикална композиция; 
- Звукозаписи; 
- Озвучаване; 
- Добавен звуков ефект; 
- Вътрешен звуков ефект. 
2. Видеоелементи 
- Снимкови изображения; 
- Цифрово уловени подвижни изображения; 
- Анимация 
- Текст. 
3. Компютърен код (изходен/програмен код и обектен код) 
- Основен игров енджин (основна технология/ основен софтуер); 
- Спомагателен код;  
- Приставки (допълнителни библиотеки/допълнителен/помощен софтуер); 
- Коментари. 
Обекти на авторскоправна защита могат да са също: текстът на видеоиграта, 

сценария, други литературни произведения, герои, хореографии и пантомими, кар-
ти и архитектурни произведения, използвани при създаването на играта. Изброени-
те обекти обаче не се ползват с правна защита сами по себе си, а при условие че 

                              
1 Ashley Saunders Lipson and Robert D. Brain. "Computer and Video Game Law – Cases, 

Statutes, Forms, Problems and Materials", by Carolina Academic press, 2009, p. 54. 
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отговарят на приложимия критерий за получаване на авторскоправна защита. В 
някои държави като – Съединените американски щати, авторскоправна защита получа-
ват само оригинални авторски произведения, които са изрично посочени в действащия 
закон, а в други държави – като тези в Европейския съюз например, защита се гаранти-
ра и по отношение на обекти, които не са сред изрично изброените в закона.  

Видеоигрите като обект на интелектуална собственост 
Както бе споменато по-горе, видеоиграта е сложно произведение, ползващо се с 

авторскоправна защита и съдържащо в себе си сбор от елементи – всеки от които 
би могъл да е самостоятелен обект на авторско право, в това число компютърни 
програми и аудио-визуални произведения.  

Авторското право предоставя защита от буквално копиране на произведението 
или части от него, но не осигуряват закрила срещу взаимстването на идеи, методи-
ки, технически решения и процеси, съдържащи се в произведението. Това е така, 
защото методики, теми, идеи, концепции, графичен дизайн, начин на представяне 
на информация, на сходни фонове и цветови акценти не са закриляни обекти на автор-
ско право. Същото важи и за данните, които могат да се съдържат в базите данни, пре-
доставени при създаването/разработването на видеоигра. Авторското право защитава 
конкретната форма на изразяването на изброените елементи, не на самите тях. Такава 
защита може да даде индустриалната собственост – чрез т.нар. "патентна закрила". 
Като патентоспособни изобретения по смисъла на чл. 61 от Закона за патен-

тите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ) обаче изрично са изключени: 
«планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дей-
ност и компютърни програми». За разлика от САЩ, Индия, Южна Корея и Фили-
пините по-голямата част от законодателствата по индустриална собственост в света 
изрично изключват компютърните програми/видеоигри от кръга на патентоспособ-
ните изобретения. Европейската патентна конвенция (чл. 52, ал. 2) също изрично 
изключва от кръга на патентоспособните изобретения: компютърните програми, резул-
татите от художествено творчество, планове, правила и методи за умствена дейност, 
играене на игри или делова дейност, представянето на информация, открития и мате-
матическите методи. Трябва да се отбележи обаче, че въпреки категоричността на 
разпоредбата Европейското патентно ведомство (EPO) е регистрирало редица 
софтуерни патенти, включително свързани с видеоигри, например издаденият на 
Konami Co., Ltd. Европейски патент за футболна видеоигра (EP 1703429 A2).  

Видно от гореизложеното, независимо от нормативната забрана за закрила на 
компютърните програми/игри като самостоятелни изобретения или полезни модели 
(както на национално, така и на европейско ниво), същите могат да получат патен-
тна закрила като част от други изобретения. Това е така, защото забраната се отнася 
само до случаите, в които се иска правна закрила за компютърните програми/игри 
като такива, но софтуерът (компютърна програма/игра) може да бъде патентован 
като част от изобретение /хардуер/, ако отговаря на определени условия1.  
                              

1 Тези условия са: 
• "програмата" да не е заявена сама по себе си; 
• "програмата" да е част или да е инкорпорирана в изобретение (техническо устройство, 

метод), с оглед на доказването на технически характер; 
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В заключение, при определени условия една видеоигра може да получи и авторс-
коправна, и патентна закрила.  

Сравнителен анализ 
Първата страна в света, включила в авторското си право компютърните програ-

ми, са Филипините (1972 г.). През 1980 г. в САЩ се приема Закон за авторското 
право върху компютърните програми. Впоследствие американските съдии чрез 
прецедентно право доуточняват приложното поле на закона, предоставяйки защита 
и на видеоигрите като обект на авторско право. През 1991 г. е приета Европейската 
директива за правна закрила на компютърните програми, чрез която се постига 
търсената хармонизация в законовата уредба на страните – членки на ЕС, по отно-
шение на тази толкова спорна и специфична материя. 

В Европейската директива за правна закрила на компютърните програми от 
1991г. и в българския Закон за авторското право и сродните му права видеоигрите 
не присъстват като изричен обект на авторско право, но няма спор, че те са сложно 
произведение – обект на авторско право. 

Съвременната видеоигра се състои от две основни части: аудио-визуални еле-
менти (илюстровани и литературни произведения, музика, картини и др.) и софту-
ер, известен като игров енджин, който управлява аудио-визуалните елементи и поз-
волява взаимодействието на потребителите с играта. Съществува спор при опреде-
лянето на видеоиграта – мултимедия, аудио-визуално произведение или софтуерна 
програма. 

В държави като Аржентина, Канада, Китай, Израел, Италия, Руска федерация, 
Сингапур, Испания и Уругвай юриспруденцията възприема видеоигрите преобла-
даващо като компютърни програми, поради специфичната природа на произведе-
нието и зависимостта от софтуера. 

Други държави, като Белгия, Бразилия, Дания, Египет, Франция, Германия, Ин-
дия, Япония, Южна Африка, Швеция и САЩ, съобразяват изключително сложния 
характер на видеоиграта и възприемат виждането за отделна класификация на със-
тавните ѝ елементи, т.е. отделна правна защита по отношение на всеки обект на 
интелектуална собственост съобразно спецификата му. 

Малка група държави (в това число Кения и Република Корея) приемат, че виде-
оиграта с оглед визуалните ѝ елементи е аудио-визуално произведение. Това не 
означава, че тези юрисдикции не предвиждат и предоставят правна защита по от-
ношение на софтуера, но аудио-визуалните елементи преобладават. 

Законодателните решения, възприети в България, и доктринерният подход по 
отношение на видеоигрите като обект на правото на интелектуална собственост ще 
бъдат предмет на последващ научен доклад и правен анализ. 

АРЖЕНТИНА 
Защита на филмови, музикални и други произведения в Аржентина се предоста-

вя чрез Закон № 11.723, който е действащият закон за авторското право, приложим 
за произведения на науката, литературата и т.нар. художествени произведения1. 
                                                                                                                                      

• изобретението, в което е инкорпорирана "програмата", да отговаря на критериите за 
патентоспособност. 

1 Чл. 1 от Закона за авторското право на Аржентина. 
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Въпреки че местната промишленост в разработването на видеоигри се характери-
зира с висок растеж и развитие по отношение на видовете приспособления и плат-
форми, изброяването на обектите, ползващи се авторскоправна защита, не включва 
видеоигри. С оглед вида на произведенията, ползващи се със защита (филмови 
произведения, компютърни програми, съставни произведения), се приема, че зако-
нът се прилага по аналогия и за видеоигрите. 
Единствената изрична правна разпоредба, действаща в Аржентина и отнася-

ща се до видеоигрите, се съдържа в Закон 26.043, предвиждаща, че производители 
и/или вносители на видеоигри трябва да поставят етикет на видеоиграта, пре-
дупреждаващ потребителя, че "Преекспонирането е вредно за здравето". 

Отчитайки, че видеоиграта включва дейност на различни автори, всички произ-
ведения, създадени от тях в процеса на разработване на видеоигра, попадат в при-
ложното поле на чл. 1 от Закона за авторското право на Аржентина. С оглед специ-
фичната и сложна природа на произведението, видеоиграта се възприема основно 
като софтуер със специфични характеристики. 

БЕЛГИЯ 
Правната уредба на авторското право в Белгия се съдържа главно в действащия 

Закон за авторското право и сродните му права (LDA). Независимо от това, Белгия 
траспонира Европейската директива за правна закрила на компютърните програми 
от 14.05.1991г. чрез приемане на отделен закон (LPO). Нито един от двата норма-
тивни акта обаче не съдържа изрична разпоредба, касаеща видеоигрите.  

Юриспруденцията в Белгия възприема видеоиграта като произведение, състоя-
що се от компютърна програма, която получава закрила чрез LPO, и аудио-
визуално произведение, защитено чрез LDA. Според научното мнение, класифика-
цията на видеоигра като компютърна програма или като аудио-визуално произве-
дение би се отразила най-вече при преценка относно наличието на правонаруше-
ние, въпреки че този проблем все още не е разглеждан от съдилищата в Белгия. 
Според науката възприемането на видеоиграта като аудио-визуално произведение 
би улеснило и опростило правния спор, тъй като за установяване на нарушението ще е 
достатъчно само да се сравнят отделните изображения, звуци, текстове и т.н., а използ-
ването на експерти, които да анализират компютърния код, ще бъде излишно.  

БРАЗИЛИЯ 
Доколкото няма изрична правна регулация, видеоигрите съгласно Бразилското 

законодателство получават закрила (по аналогия) както посредством действащия 
Закон за авторското право и сродните му права1, така и чрез Закон № 9.609/98 за 
защита на интелектуалната собственост на софтуер2.  

Сред експертите по интелектуална собственост в Бразилия общоприето е възп-
риемането на видеоиграта като аудио-визуално произведение, получаващо защита 
основно чрез Закона за авторското право на Бразилия.  

Видеоигрите обаче получават и специална защита като компютърна програма 
чрез Закон № 9.609/98 за защита на интелектуалната собственост на софтуер. Съ-

                              
1 Чл. 7, включително VI и XI § от Закона за авторското право на Бразилия. 
2 Чл. 1 от Закон № 9.609/98 за защита на интелектуалната собственост на софтуер. 
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ществува съдебна практика, класифицираща видеоигрите като софтуер или компю-
търна програма1.  

Видеоигрите могат също попадат в обхвата на действащото Патентно право на 
Бразилия. Отделни елементи на видеоиграта могат да бъдат защитени като търговс-
ка тайна. Закрила може да се търси и посредством Закона за защита на търговските 
марки в случаите, в които в играта е включена и търговска марка.  

КИТАЙ 
Въпреки приложимото право в Китай изрично да не регулира материята, касае-

ща видеоигрите, авторскоправна защита се прилага по отношение на компютърните 
програми чрез Закона за авторското право (PRC Copyright Law).  

Китайското законодателство обаче съдържа позоваване на т.нар. "онлайн игри". 
В съответствие с Временните мерки за администриране на онлайн игри ("Мерки-
те"), приети през март 2010 г. от Министерството на културата, терминът "онлайн 
игри" се отнасят до игрови продукти и услуги, съдържащи софтуерни програми и 
информация, които се предоставят чрез информационни мрежи като интернет и 
мобилни комуникационни мрежи2. Ето защо онлайн игри се класифицират като 
"компютърен софтуер" или "софтуер". 

В допълнение, съгласно Правилника за защита на софтуер от 2002 г., (RCSP), 
"компютърен софтуер" в широк смисъл се определя като включващ всички видове 
"компютърни програми" и "относимата документация"3. В рамките на това опреде-
ление под "компютърни програми" се разбира поредица от кодови инструкции, 
които се управляват посредством устройства, обработващи информация, например 
компютри, за постигане на определен резултат, или поредица от инструкции чрез 
символи или изрази, които могат да бъдат автоматично преобразувани в поредица 
от кодови инструкции. "Относими документи"4 означава всички съответни писме-
ни материали и диаграми като спецификациите на програма за проектиране, диаг-
рамите и ръководството за експлоатация, които се използват, за да опишат съдър-
жанието, елементи, дизайн, функции и характеристики, разработване, резултати от 
тестове и начин на работа на програмата.  

Предвид гореизложеното, видеоигрите в Китай получават закрила не само пос-
редством RCSP, но и чрез PRC Copyright Law. 

ДАНИЯ 
Въпреки че влиянието и важността на видеоигрите се увеличава в Дания в пос-

ледното десетилетие, все още има празнота в законодателството и юриспруденция-
та по отношение на правната квалификация на видеоиграта. В зависимост от при-
родата на видеоиграта тя може да се определи като софтуер, аудио-визуално произ-
ведение, съставно произведение. Правната закрила се осъществява посредством 
Консолидиран закон за авторското право.  

 
 

                              
1 DJSP, dated 07.01.2011, page 193, Case 9110445-88.2007.8.26.0000 l. 
2 Чл. 2 от Временните мерки за администриране на онлайн игри. 
3 Пак там. 
4 Чл. 3 от Временните мерки за администриране на онлайн игри. 
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ЕГИПЕТ 
Видеоигрите и правата, които се пораждат при тяхното разработване и използ-

ване, не са изрично уредени в действащото законодателство в Египет в областта на 
интелектуалната собственост. Независимо от това, доколкото представляват слож-
но произведение, могат да получат защита посредством някои от произведенията, 
неизчерпателно изброени в член 140, или, най-общо, в член 138.1 от Закона за ав-
торското право на Египет. 

Възможни са два вида авторскоправна защита: (i) защита на компютърната 
програма, необходима за изпълнение на аудио-визуални елементи на произведени-
ето; и (II) закрила на потребителския интерфейс, включително на символи, музи-
кални произведения, сценарии, настройки и т.н.  

ФРАНЦИЯ 
Френското право и по-специално Френският кодекс на интелектуалната собст-

веност не съдържа изрична правна регламентация по отношение на видеоигрите. 
Предвид сложната правна природа, видеоигрите обаче получават защита по силата 
на общия режим на Авторското право. 

В допълнение, съдебната практика приема, че видеоиграта може да се възприеме 
като произведение на ума и по отношение на него може да се прилага общият ре-
жим на защита, предоставен от действащото авторско право1.  

В последно време юриспруденцията застъпва виждането, че "видеоиграта е 
сложно произведение, което не може да бъде сведено само до своето софтуерно 
измерение, колкото и съществено да е то, така че за всеки от елементите на ви-
деоиграта следва да се прилага регулиращата го правна рамка."2 

ГЕРМАНИЯ 
Като се има предвид, че Законът за авторското право и сродните му права на 

Германия (UrhG) не установява специфични правила по отношение на видеоигрите, 
правната доктрина ги разглежда като мултимедийни произведения. По тази причи-
на различни класификации се прилагат по отношение на защитата на видеоигрите в 
рамките на UrhG. Компютърната програма, която контролира играта и е в основата 
на аудио-визуалното произведение, е категоризирана като словесно произведение3. 
В тази връзка, доколкото всички видеоигри са изградени с компютърен код, който 
позволява изпълнението им в компютър система, раздел VIII, част I на UrhG, нами-
ра приложение.  

Аудио-визуалният съставен елемент на видеоиграта, се третира като филмово 
произведение4, като правният режим е доразвит в раздел I, част III на UrhG.5 За да 
се възползва от предоставената закрила обаче, следва да отговаря на условията на § 

                              
1 Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986, Atari Inc. c/ Valadon, pourvoi n°84- 93509. 
2 Cass. 1re civ., June 25, 2009, Lefranc c/ Sté SESAM, pourvoi n°07-20387; CA Paris, 

September 26, 2011, Pôle 5, Chambre 12, SARL AAKRO PURE TRONIC et a. c/ NINTENDO, 
RG n°10/1053. 

3 § 2 I Nr 1 от Закона за авторското право и сродните му права на Германия. 
4 § 2 I Nr от Закона за авторското право и сродните му права на Германия. 
5 § 88 ff. от Закона за авторското право и сродните му права на Германия. 
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2 II на UrhG. Ако не съдържа необходимата оригиналност и творчество, аудио-
визуалното произведение може да получи защита като т.нар. "подвижни снимки".1 

ИНДИЯ 
Законът за авторското право и сродните му права, действащ на територията на 

Индия, не съдържа уредба, дефиниция или класификация на видеоигрите. Същите 
се създават в бизнес практиката и посредством законодателно тълкуване. Приема 
се, че видеоиграта се състои от множество отделни съставни части (игрови код, 
герои, диалог, сценарий, музика и т.н.), които след обединяване създават крайното 
произведение. Всяка съставна част сама по себе си е обект на авторскоправна защи-
та. Сорс кодът (изходният/програмният код) като компютърно произведение се 
ползва от правната защита, предвидена за литературните произведения2. 

Проучване по темата "Създаване на виртуални блага: значение на интелектуал-
ната собственост в анимацията и гейм индустрията", направено от Юридическия 
факултет на Симбиоза, Нойда и Скриборд, Ню Делхи3, разкрива, че анимацията и 
видеоигрите в Индия оказват съществено влияние в развитието на местната развле-
кателна и медийна индустрия, увеличавайки годишните приходи за 2012 с 49% 
спрямо 2011г. Проучването застъпва виждането, че непрестанният ръст в размера 
на годишните приходи от развлекателната и гейм индустрията, изисква специална 
регулаторна рамка, която да създаде подходяща среда за инвеститорите в сектора. 
Независимо от обстоятелството, че законодателството в областта на интелектуал-
ната собственост е съобразено с действащото международно такова, специалистите, 
изготвили цитираното становище, го намират за недостатъчното и "слабо" с оглед 
защитата, която предлага, което от своя страна би отказало компаниите в Индия, 
занимаващи се с разработване на видеоигри и анимация, да произвеждат собствени 
продукти.  

ИЗРАЕЛ 
Основата на правното третиране на видеоигри в Израел са съдебните решения. 

Посочената съдебна практика обаче е противоречива, отделните решения са поста-
новени при наличието на противоречиво мнение от страна на съответните съдебни 
състави. 

Съгласно Закона за авторското право на Израел с авторскоправна защита се пол-
зват "литературни произведения, художествени произведения, драматични произ-
ведения и музикални произведения, обективирани в каквато и да е форма и звуко-
запис"4. Въпреки изброяването на обектите на авторско право да е изчерпателно, за 

                              
1 § 95 от Закона за авторското право и сродните му права на Германия предвижда, че 

"Членове 88, 90, 91, 93 и 94 се прилагат по аналогия и спрямо поредици от изображения и 
по отношение на поредици от изображения и звуци, които не са защитени като кинематог-
рафични (филмови) произведения". 

2 Глава 1, раздел 2(o) от Закона за авторското право на Индия: "литературното произве-
дение включва компютърни програми, таблици и компилации, включително компютърни 
бази данни". 

3 "Creating Virtual Wealth: Importance of Intellectual Property in the Animation & Gaming 
Industry" by Symbiosis Law School, Noida and Scriboard, New Delhi. 

4 Раздел 4 от Закона за авторското право на Израел. 



282 

разлика от подхода, възприет в останалите изброени държави, въпреки законът да 
не признава аудио-визуалните произведения и записи за обекти на авторско право1, 
видеоигрите могат да получат защита по реда на цитирания раздел 4 от Закона за 
авторското право на Израел.  

В светлината на гореизложеното, в Израел видеоигрите са защитени предимно 
като компютърни програми, въпреки че може да се търси защита на отделните еле-
менти на дадена видеоигра като драматично произведение, при условие че отговаря 
на изискванията на раздел 4 от израелския Закон за авторското право. 

ИТАЛИЯ 
Италианската юрисдикция дава първото определение за видеоигра: "приспо-

собление, създадено за разнообразяване на неангажираните/безработните хора, 
за облекчаване чувството на скука" (Магистратски съд на Торино, май 25, 1982). 
По това време все още не съществува класификацията им като софтуер и авторско-
правната им защита в тази връзка2. Копирането им обаче е било забранено и защи-
тата се е предоставяла по реда на действащия Закон за нелоялната конкуренция. 

Последващо решение, постановено от съда в Торино (Решение "Атари" от 17 ок-
томври, 1983), обръща внимание на елемента "движещи се изображения", който е 
характерна част на всяка видеоигра, определяйки го като аудио-визуално произве-
дение. С цитираното решение се отворя вратата към авторскоправната защита и 
приложимостта ѝ при нарушение и незаконното копиране на създадена видеоигра. 

В светлината на гореизложеното съдебната практика възприема видеоиграта и 
като софтуер, и като аудио-визуално произведение. 

Италианският Върховния съд, наясно със съществуващия противоречив подход 
и с факта, че концепцията за "изображения в движение" не е достатъчна, за да обх-
ване сложността на видеоигрите, най-накрая ги класифицират като "мултимедийно 
произведение" (Решение "Далвит", 25 май, 2007 г.). Възприетият правен статут е 
потвърден от последващата съдебна практика3. 

С оглед гореизложеното, италианска доктрина създаде дефиниция на "мултиме-
дийни произведения": "произведение, което съчетава едновременно в цифрова 
форма: текст, графики, звуци, изображения и софтуер"4. 

                              
1 В раздел 1 ("Определения") от Закона за авторското право на Израел, е дадена следната 

дефиниция на понятието "драматични произведения": "пиеси, кинематографични произве-
дения, музикалнодраматични произведения, хореография и пантомима". Следва определе-
ние на понятието "кинематографични произведения" като "телевизионни произведения и 
всяко произведение, което е по същество подобно на кинематографично произведение или 
телевизионно произведение." 

2 Решение на Италианския върховен съд, ноември 24,1986  г., който изрично признава 
правото на софтуера на авторскоправна защита, приемайки че неговият технически език 
може да бъде аналогичен на азбуката или музикалните ноти. 

3 Решение на Върховния съд от 14.01.2009 г. и 4.03.2011  г. 
4 Cunegatti, Aspetti legali dell’opera multimediale, Guerini, 2000; Guglielmetti, Le opere 

multimediali, AIDA, 1998, 132. 
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Част от доктрината предлага, поради тяхното естество, видеоигрите да попадат в 
категорията на сборните произведения, т.е. компилация от отделни произведения, кои-
то са защитени сами по себе си (член 3 от италианския Закон за авторското право).  

Според друго доктринерно виждане следва да се обърне внимание на аудио-
визуалния характер на видеоигрите. 

Към днешна дата италианското законодателство не съдържа специални правни 
норми и дефиниция на понятието "видеоигра". По този начин въпросът за ясна кла-
сификация остава отворен. 

ЯПОНИЯ 
При липсата на изрична законодателна регламентация, касаеща видеоигрите, съ-

дебната практика ги определя като "кинематографични произведения". Възприетата 
дефиниция е в съответствие с член 2 (3) от японския Закон за авторското право, 
уреждащ произведения, "изразени посредством процес, произвеждащ визуални или 
аудио-визуални ефекти, подобни на тези в кинематографията, обективирани в ма-
териална форма." 

В допълнение, компютърният код, чрез който се изпълняват аудио-визуалните 
елементи на дадена видеоигра, също може да получи защита като литературно про-
изведение по смисъла на Закона за авторското право на Япония. Видно от чл. 10 на 
закона обаче, с авторскоправна защита ще се ползва само сорс кодът (изходни-
ят/програмният код), ако е оригинален и творчески, не и програмният език, прави-
лата и алгоритмите на компютърна програма. 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
Гражданският процесуален кодекс на Руската федерация, по-специално неговата 

част 4, е основният закон, регулиращ интелектуална собственост в рамките на Рус-
ката федерация. Руският закон обаче не дефинира изрично видеоиграта като вид 
обект на интелектуална собственост. 

Съдебна практика също не е широко развита в областта на видеоигрите. Все пак, 
има някои дела, в които правната природа на видеоигрите се анализира за целите на 
правната защита срещу фалшифициране. 

Като цяло видеоигрите се приемат за софтуер и съгласно Гражданския кодекс на 
Русия са обект на авторско право, доколкото на компютърните програми кодексът е 
признал авторскоправна защита като литературни произведения. 

Според руския закон авторските права във всички видове компютърни програми 
(включително операционни системи и програмни комбинации), които могат да бъ-
дат представени посредством всякакъв език и във всякаква форма, включително 
изходният код и обектният код, трябва да бъдат защитени по същия начин, както и 
авторските права в литературните произведения. 

Все пак видеоиграта е сложно произведение, включващо различни елементи, 
обект на авторско право, като например софтуер, аудиоелементи и изображения. 
Видно от съдържанието на чл. 10 на Гражданския процесуален кодекс на Руската 
федерация сложните произведения са определени като обекти на авторско право, 
съдържащи няколко защитени елементи, които са резултат от интелектуална дей-
ност, като например кинематографични произведения, други аудио-визуални про-
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изведения, театрални представления и мултимедийни продукти. Това виждане съ-
ответства на характера на видеоиграта, но липсва изрична законодателна уредба.  

СИНГАПУР 
Законът за авторското право на Сингапур не съдържа дефиниция на понятието 

видеоигра1. Разглеждайки законодателството на Сингапур в областта, следва да 
обърнем внимание и на Наредбата за авторското право, приета от министъра на 
правосъдието през 2008 г., в сила от 01.09.2009г. до 31 декември, 2012 г.2 С нея се 
определят произведенията (т.нар. "Изключени произведения"), по отношение на 
които не се прилага раздел 261C (1) (а) от Закона за авторското право (заобикаляне 
на технически мерки). Видно от разпоредбата на чл. 3, ал. 3 и чл. 4 (б) от цитирана-
та Наредба, видеоигрите изрично са посочени като "изключено произведение" при 
наличието на съответните изрично посочени условия. 

ИСПАНИЯ 
Интелектуалната собственост е регламентирана в Испания главно чрез Кралския 

законодателен Указ № 1 от 12 април, 1996, с който се одобрява консолидираният 
текст на Закона за интелектуална собственост. 

Испанското законодателство защитава "Всички оригинални литературни, худо-
жествени или научни произведения, изразени по какъвто и да е начин или средство, 
независимо дали са материални или нематериални, съществуващи в настоящето 
или които могат да бъдат измислени в бъдеще." Текстът предвижда също неизчер-
пателен списък на произведения, които могат да бъдат защитени по силата на този 
закон, сред които: музикални композиции, кинематографични и други аудио-
визуални произведения, планове, модели, чертежи и компютърни програми. Виде-
оигрите не са конкретно споменати. Испанското законодателство не предоставя 
защита на видеоигрите сами по себе си, нито определя изрично правната им квали-
фикация и характеристики. 

Испанската юриспруденция все още не е разгледала въпроса за класификацията 
на видеоигрите. Повечето съдебни производства, свързани с видеоигри, са наказа-
телни (пиратството). Наказателните съдилища, които не са специалисти за авторс-
кото право, третират видеоигри като софтуер, прилагайки съответния специфичен 
режим за този вид авторскоправно произведение. 

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ 
Съединените американски щати имат най-голямата гейм индустрия в света, кое-

то се отразява и на броя съдебни спорове с предмет видеоигри и правата върху тях. 
Въпреки това и в САЩ няма изрична законодателна регламентация и класификация 
на видеоигрите. Оттук авторскоправната защита зависи от вида видеоигра и харак-
тера на съставните ѝ елементи, т.е. защита на играта като компютърна програма (в 
този случай изходният код получава защита като литературно произведение) или 
като аудио-визуално произведение (ако изображенията или графичното авторство 
преобладават).  

                              
1 Глава 63 от Закона за авторското право на Сингапур. 
2 Copyright (Excluded Works) Order of 2008. 



285 

Поради гореизложеното от съществено значение е да се анализират характерис-
тиките и спецификите на дадена видеоигра, за да се определят правната ѝ квалифи-
кация и закрила. 

Заключение 

Видеоигрите преминаха през съществено развитие през последните години. "До-
колкото стават два пъти по-усложнени на всеки осемнадесет месеца, изглежда 
че Законът на Мур е толкова приложим по отношение на видеоигрите, колкото и 
по отношение на процесорите".1  

В заключение, считаме, че динамичното развитие в сектора с видеоигри и все 
по-високите приходи, които реализира гейм индустрията, изискват специална регу-
латорна рамка, която да създаде подходяща среда за инвеститорите в сектора и 
компаниите, занимаващи се с разработване на видеоигри. 
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ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
И НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ –  
В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВА 86/653 ЕИО И ЧЛ. 40 ТЗ 

Светла Качарова, докторант 
Институт за държавата и правото, БАН  

svetla_darieva@hotmail.com 

Резюме 
В настоящия доклад се прави преглед на проблемите, довели до преюдициални запитва-

ния за тълкуването на чл. 17 от Директива 86/653 ЕИО относно координирането на правото на 
държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители. 

Член 17 от Директива 86/653 определя равнището на закрила, което законодателят на 
Съюза е счел за разумно да предостави на търговските представители в рамките на създава-
нето на единния пазар. 

В доклада се акцентира и върху някои от решенията на българските съдилища, свързани 
с прилагането на чл. 40 от ТЗ и по-конкретно с обезщетението на търговския представител 
при прекратяване на отношенията с принципала. 

Тълкуването на чл. 40 от ТЗ във връзка с чл. 17 от Директива 86/653 ЕИО и практиката 
на Съда на ЕС е от изключително значение за сближаването на националните законодателс-
тва и постигането на правна сигурност и е в съответствие с принципа националното право 
да се тълкува в духа на правото на ЕС. 

Ключови думи: търговски представител, обезщетение, Директива 86/653 ЕИО, чл. 40 ТЗ. 

PROTECTION OF THE COMMERCIAL AGENTS AND INCREASING  
THE SECURITY OF THE COMMERCIAL TRANSACTIONS – IN THE LIGHT 

OF ARTICLE 17 OF DIRECTIVE 86/653 EEC AND ARTICLE 40  
OF BULGARIAN LAW ON COMMERCE 

Svetla Kacharova, Ph.D. Student  
Institute for State and Law, Bulgarian Academy of Science  

svetla_darieva@hotmail.com 

Summary 
The report deals with the problems, led to preliminary questioning about the interpreting of 

article 17 of Directive 86/653 EEС on the coordination of the laws of the Member States relating 
to self-employed commercial agents. 

The purpose of the regime established in Articles 17 to 19 of the Directive is thus to protect, 
for all commercial agents, freedom of establishment and the operation of undistorted competition 
in the internal market.  

The report focuses on some of the court decisions held by Bulgarian jurisdiction when the 
commercial agent seeks compensation for the damage he suffers as a result of the termination of 
his relation with the principal. 
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The interpretation of Article 40 of the Bulgarian Law on commerce in compliance with the 
wording of Article 17 of Directive 86/653 EEС and the decisions of the ECJ is crucial, in 
particular, to avoid discrimination or any distortion in competition within the Community. 
Provisions and concepts, taken from European union law should be interpreted uniformly to 
increase the security of the commercial transactions. 

Key words: Commercial agents, compensation for damage, Directive 86/653 EEC. 
 
Фигурата на търговския представител заема централно място в съвремeнните 

търговски отношения. У нас правната уредба на търговския представител в ТЗ е 
изменена през 2006 г.1 във връзка със задължението ни да транспонираме Директи-
ва 86/653/ЕИО относно координирането на правото на държавите членки, свързано 
с дейността на самостоятелно заетите търговски представители. 

Практиката на българския съд и арбитраж относно обезщетението на търговския 
представител при прекратяване на договора е оскъдна и не е в съответствие с цели-
те на Директивата и по-конкретно с разпоредбите на член 17, касаещи обезщетени-
ето – възпроизведени в чл. 40 ТЗ.  

Член 17 от Директива 86/653 има решаващо значение в общата структура на Ди-
рективата, тъй като определя равнището на закрила, което законодателят на Съюза 
е счел за разумно да предостави на търговските представители в рамките на създа-
ването на единния пазар.  

Съда на ЕС e имал възможността да се произнесе с решения по повод преюди-
циални запитвания относно тълкуването на член 17 от Директивата. Преюдициал-
ното заключение на Съда на ЕС се ползва със сила на тълкуваното нещо не само по 
отношение на националния съд, отправил преюдициалното запитване, но и по от-
ношение на всички юрисдикции и органи в държавите членки. В това отношение 
чл. 633 ГПК е точен, като предвижда, че решението на Съда на ЕС е задължително 
за всички съдилища и учреждения в Република България.2 Основание за атакуване 
на едно съдебно решение ще бъде всяко несъобразяване с тълкувателно решение на 
Съда на Европейския съюз, включително постановено по запитване на юрисдикция, 
която няма никакво отношение към производството (друга юрисдикция от същата 
държава членка или дори от всяка друга държава членка) – практиката на Съда на ЕС е 
общоприложим източник на правото на ЕС и като такъв е задължителна за всички на-
ционални органи. Незачитането е равнозначно на незачитането на писана правна норма 
– европейска или национална – т.е. е "нарушение на материалния закон". 

Несъобразяването с това разбиране от страна на националните въззивни или ка-
сационни инстанции е и тежко нарушение на правото на ЕС, ангажиращо отговор-
ността на държавата.3 

                              
1 ДВ, бр. 38 от 21 юли 2006  г.  
2 Корнезов, Александър. Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз.  

2 изд. С., Сиби, 2012, с. 309 – 315. ISBN 978-954-730-778-0. 
3 Семов, Атанас. Съвременното международно правораздаване. Том II – Съдът на Евро-

пейския съюз, изд. Институт по международно право, Институт по европейско право, 2012, 
с. 431. ISBN 978-954-07-3216-9. 
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В настоящото изложение ще представя част от проблемите, довели до искания за 
тълкуване на член 17 от Директивата, тъй като българският съд е длъжен да тълку-
ва разпоредбите на ТЗ относно търговското представителство в светлината на Ди-
ректива 86/653/ЕИО, което изисква да се отбележат и целите ѝ. 

В тази връзка според практиката на Съда на ЕС целта на Директивата е двойна – 
става въпрос не само за закрила на търговските представители в отношенията им с 
принципалите (цел за закрила на търговския представител), но и за насърчаване на 
сигурността на търговските сделки и улесняване на търговията между държавите 
членки посредством сближаването на националните законодателства (цел за хар-
монизация с оглед по-специално за постигане на правна сигурност).  

От съществено значение за тълкуването на разпоредбите на Директивата в съот-
ветствие с основната ѝ цел са членовете относно обезщетението и възмездяването 
за вреди. Основната цел е именно защитата на търговския представител след прек-
ратяването на договора, като се презюмира, че всеки търговски представител се 
нуждае от защита. Принципът на защита на търговския представител е подробно 
разяснен в решението на съда по делото Ингмар.1  

Съдът е приел, че член 17 от Директива 86/653, който задължава държавите 
членки да въведат механизъм за обезщетяване на търговските представители след 
прекратяване на договорите им, трябва да се тълкува във връзка с целите ѝ.  

Освен това трябва да се подчертае, че член 17 от Директива 86/653 се вписва в 
рамката на съвкупност от разпоредби за хармонизиране едновременно с императи-
вен и минимален характер. Така предвидената в Директивата закрила е задължи-
телна не само за държавите членки, които могат да предвидят единствено по-
засилена закрила, но и обвързва страните по договор за търговско представителст-
во, които не могат да се отклоняват от нея в ущърб на търговския представител, 
преди срокът на договора за представителство да е изтекъл.2  

Независимо от това член 17 от посочената Директива, който е плод на компро-
мис предвид разнородните подходи, съществували дотогава в правото на държави-
те членки, оставя на тези държави избор между две решения – или системата по 
модел на германската практика за обезщетение в съответствие с критериите, посо-
чени в параграф 2 от този член, или механизма, близък до предвидения във френс-
кото право, за възмездяване за вреди съгласно критериите, изведени в параграф 3 
от същия член. Некумулативното естество на тези системи за обезщетяване е пот-
върдено от Съда, който ясно се е произнесъл, че член 17 от посочената Директива 
забранява кумулирането на предоставянето на обезщетението, посочено в параг-
раф 2 от този член, и възмездяването за вреди, предвидено в параграф 3 от него.3 

В общия случай на търговския представител при прекратяване на договора се 
дължи обезщетение в размер не по-голям от едногодишното му възнаграждение. 
Обезщетението не е дължимо вместо възмездяване на вреди и съответно разпоред-
                              

1 Дело C-381/98, Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Techs. Inc., 2000 E.C.R. I-9325, I-9332 – 
9333. 

2 Виж чл. 19 на Директива 86/653/ЕИО относно координирането на правото на дъжавите 
членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители. 

3 Дело C‑338/14 Quenon K. SPRL срещу Citibank Belgium SA Citilife SA. 
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бите на чл. 17 са относими и когато договорът е прекратен на законово основание, 
със съответния период на предизвестие, според правилата, разписани в чл. 15 от 
Директивата. В член 18 от Директивата са описани случаите, при които не се дължи 
обезщетение на търговския представител.1 

Повечето държави членки, в това число и България, избират системата по моде-
ла на германската практика за обезщетение. 

Въпросите относно приложното поле на Директивата се отнасят до всички дър-
жави членки, независимо кое решение за обезщетяване са избрали.  

В член 2 на Директивата се съдържа дефиниция за търговски представител: За 
целите на настоящата директива "търговски представител" означава самостоятелно 
зает посредник, който има дълготрайни пълномощия да договаря продажбата или 
покупката на стоки от името на друго лице, наричано по-долу "принципал", или да 
договаря и сключва такива сделки от името и за сметка на този принципал. 2 

Следователно три предпоставки трябва да бъдат изпълнени, за да бъде класифи-
циран един посредник като търговски представител по смисъла на Директивата.  

Първо, представителят трябва да е самостоятелно зает – това предполага из-
вестна независимост. Представителят трябва да има свободата да решава как и кога 
да изпълни задълженията си по договора с принципала. Обичайно търговският 
представител понася разноските си, свързани с изпълнението на договора, въпреки 
че това не е условие да бъде признат за такъв. 

 Второ, посредникът трябва да има дълготрайни правомощия, въпреки че не 
е страна по договора, да сключва такъв от името и за сметка на принципала. Това 
разрешение обаче не преклудира правото на държавите членки да разширят обхвата 
на защитата, така че тя да обхване и т.нар. "комисионери". Правомощията на предс-
тавителя трябва да са дълготрайни, като това е свързано с изискванията, заложени в 
чл. 3 от Директивата, а именно при изпълнение на задълженията си търговският 
представител трябва: 

да спазва инструкциите на принципала, 
да полага дължимата грижа, 
да действа почтено. 
Броят на сключените сделки е ирелевантен за определянето на правомощията 

като дълготрайни. 
Третото условие е търговският представител да договаря покупката или 

продажбата на стоки, а не на услуги. Ако обаче страна членка е възприела разпо-
редбите на законодателството си относно представителите на стоки да са приложи-
ми и по отношение на представителите на услуги, последните попадат в обхвата на 
защита на Директивата.  

Съдът на ЕС се произнася по въпроса за приложението на Директивата относно 
представителите на услуги и във връзка с Дело C‑338/14 Quenon K. SPRL срещу 
Citibank Belgium SA Citilife SA: 

                              
1 Виж чл. 18 от Директива 86/653/ЕИО относно координирането на правото на държави-

те членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители. 
2 Член 2 от Директива 86/653/ЕИО. 
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По отношение на разпоредбите, с които се транспонира Директива 86/653 в бел-
гийския правен ред, е достатъчно да се посочи, че на основание механизмите, възп-
риети по делата, довели до постановяване на решения Poseidon Chartering и Volvo 
Car Germany, съдът се произнася в решението си по дело Unamar, че макар поста-
веният от запитващата юрисдикция въпрос да не се e отнася до договор за покупка 
или за продажба на стоки, а до договор за търговско представителство за предоста-
вяне на услуга за морски транспорт, това не променя факта, че при транспониране-
то на разпоредбите на тази Директива във вътрешното право белгийският законода-
тел е решил да приложи еднакво третиране спрямо тези два вида положения.1 Съ-
дът на ЕС сe произнася и по това преюдициално запитване. 

Българският законодател не предвижда прилагането на Директивата по отноше-
ние на договорите за предоставяне на услуги. По отношение на договорите за по-
купко-продажба на стоки, българският съд и арбитраж не присъждат обезщетение 
по чл. 40 ТЗ в случаите на прекратяване на комисионни и спедиторски договори. 

Фигурите на търговския представител, търговския посредник, комисионера и 
дистрибутора са съпоставяни – както и съответните договори, сключвани от тях2, 
но в настоящото изложение следва да се припомни, че уредба относно договора за 
дистрибуция липсва, а относно комисионния договор уредбата е твърде лаконична. 
Eдно от основанията за недопускане на касационно обжалване от ВКС е3, че "зако-
новият регламент досежно посредническия договор е оскъден, но текстовете на чл. 
40 – 51 ТЗ са формулирани ясно и не пораждат различни правни тълкувания на 
отделните разпоредби". От оскъдната съдебна практика е видно обаче, че разпоред-
бите не се тълкуват съобразно целите на Директивата и в съответствие с практиката 
на Съда на ЕС и важната му роля за изграждане и надграждане правните системи на 
държавите членки. 

Един от най-често срещаните доводи да бъде отказано обезщетение по чл. 40 от 
ТЗ е, че при договорите, характеризирани като такива за дистрибуция, липсва еле-
ментът "възнаграждение", а представителя формира печалбата си от разликата 
между покупната и продажната цена на стоката. Не без значение обаче е фактът, че 
в чисто търговските отношения дистрибуторът често плаща дължимата от него 
сума по фактурите за покупка, а тежестта при събираемостта на задълженията по 
фактурите за продажба остава за него. Често разликата между покупната и продаж-
ната цена на стоката не е достатъчна, за да покрие разходите на дистрибутора по изг-
раждане и поддържане на дистрибуторска мрежа, поддържане на складови наличности 
и понасянето на негативите от забавените плащания от страна на крайния клиент.  

                              
1 Дело C‑338/14 Quenon K. SPRL срещу Citibank Belgium SA Citilife SA. 
2 Виж: Голева, Поля. Търговско право. Обща част Търговци. С., Апис, 2014, 118 с. ISBN 

978-954-8330-11-4; Касабова, Камелия. Търговски представител. Изд. обща част. Изд. 2. С., Труд 
и право, 2011. ISBN: 978-954-608-187-2; С., Сиела, 2005. ISBN 954-649-791-6. 

3 Виж: Определение 80 от 03.11.2008  г. по т. д. № 390/2008  г. на ВКС. 
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Едно телеологично тълкуване на договорите за дистрибуция, предоставящи изк-
лючително право на дистрибуция, подчертава обстоятелството, че те "имат за цел 
предоставянето на услугата по завоюване и експлоатация на местния пазар".1  

Без да се слага равенство между изредените видове договори, не бива да се пре-
небрегва фактът, че в търговския оборот много често се използват смесените дого-
ворни форми, а в някои случаи има и несъответствие между наименования от стра-
ните договор и реално включените в него права и задължения.2 Според практиката 
на съда на ЕС квалификацията трябва да се основава на конкретен анализ на дого-
ворното правоотношение, а не на определението на този вид договори, което би 
могло да се съдържа в правото на Съда.3,4 

Противоположно е разрешението относно обезщетение при прекратяване на до-
говор за дистрибуция в р. 169/1998 – ВСК по гр. д. 402/97, V г.о.; възприето и в 
реш. № T-51 от 25.01.2010 на САС по гр. д. № 2734/2008 г., както и реш. № 320 от 
04.12.2015 на ВнАС по т. д. № 462/2015 г. В практиката на българския съд и арбит-
раж по прилагането на чл. 40 от ТЗ, въпроизвеждащ правилата на Директивата от-
носно обезщетението при прекратяване на договора за търговско представителство, 
e трудно да се открие решение, в което обезщетението е присъдено:  

"С оглед на разликата между дистрибутора и търговския представител нормата 
на чл. 40 ТЗ e неприложима5"; "Постигнатото между страните в договора за дист-
рибуция съгласие за получаване на печалба, съставляваща разлика между доставна-
та цена и цената на продажбата на клиентите му, хипотеза, различна от предвиде-
ното в чл. 36, ал. 1 от ТЗ заплащане за възнаграждение по договор за търговско 
представителство. Предявеният иск по чл. 40 ТЗ се явява неоснователен и правилно 
е отхвърлен от първоинстанционния съд.6" 

Задължителният обхват на разпоредбите на Директивата, свързани с обезщете-
нието, е утвърден от Съда на ЕС в знаменателното дело Ingmar.7 Границите на те-
риториториалния обхват на Директивата и европейското право, от една страна, и 
основните принципи на международното частно право са засегнати в решението на 
Съда по делото. Съдът обаче обосновава решението си изцяло на Директивата, без 
да се позовава на принципите на международното частно право. Резултатът от де-
лото Ingmar е, че разпоредбите на членове 17 и 18 от Директивата са приложими 
винаги ако търговският представител осъществява дейността си на територията на 
страна членка, дори когато принципалът е установен в трета страна и съществува 
клауза в договора, която определя като приложимо правото на тази страна. Съдът 

                              
1 Sindres, D. De la qualification d’un contrat‑cadre de distribution au regard des règles 

communautaires de compétence – Rev. crit. D.I.P., 2008, р. 863, точка 12 и цитираната доктрина. 
2 Касабова, Камелия. Търговски представител. С., Сиела, 2005, 88 с. ISBN 954-649-791-6. 
3 Дело C-9/12 Corman – Collins SA срещу La Maison du Whisky SA, Заключение на 

генералния адвокат N. JÄÄSKINEN. 
4 Решение на Съда на ЕС по дело С-9/12 Corman – Collins SA срещу La Maison du Whisky SA. 
5 Реш. № 320 от 04.12.2015  г. на ВнАС по в.т.д. № 462/2015. 
6 Реш. № Т-51 от 25.01.2010 на САС по гр. д. № 2734/2008  г., ГК, 3-ти с-в. 
7 Дело C-381/98, Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Techs. Inc., 2000 E.C.R. I-9325, I-9332 – 

9333. 
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обосновава решението си с целта на Директивата в частност насърчаване на сигур-
ността на търговските сделки и улесняване на търговията между държавите членки 
посредством сближаването на националните законодателства (цел за хармонизация 
с оглед по-специално за постигане на правна сигурност). От обосновката по делото 
може да се заключи, че от особено значение за Съда в конретния случай е еднаквото 
прилагане на общностното право в отношенията с международен елемент и защитата 
на слабата страна, която защита е и една от основните цели на Директивата.  

Съдът на ЕС отива и по-далеч, като в делото Unamar1 допуска Особените пове-
лителни норми на правото на сезирания съд на страна членка да дерогират избрана-
та от страните арбитражна клауза и приложимото към договора право, в случая 
правото на друга държава членка (България).  

Необходимо е да се припомни като начало, че в хипотеза като визираната в спо-
ра по главното дело, където страните са избрали към договора да бъде приложено 
определено право при условията, установени в член 3, параграф 1 от Римската кон-
венция, съобразно формулирания в същия член принцип за автономия на волята на 
страните следва по принцип да се приложи това право. 

Член 3 и член 7, параграф 2 от Конвенцията за приложимото право към дого-
ворните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., във връзка с 
Директива № 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 г. относно координиране-
то на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите 
търговски представители, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат повелител-
ните норми на страната на сезирания съд – които предоставят на търговския предс-
тавител закрила, по-широкообхватна от изискваната от тази директива, предвид 
особения интерес, който държавата членка придава на тези разпоредби –да бъдат 
приложени към договора, дори и приложимото към договора право да е правото на 
друга държава – членка на Европейския съюз, която предоставя минималната, про-
изтичаща от посочената Директива, закрила.2 Българското право не приравнява 
договорите за предоставяне на стоки с тези за услуги, т.е не разширява приложното 
поле на Директивата, а белгийското право дава на търговските представители по-
високо ниво на защита от минималната, предвидена в Директивата. 

При възникнал спор, ако български търговски представител се обърне към 
национална юрисдикция с искане за обезщетение при прекратяване на договора за 
търговско представителство, българският съд или арбитраж биха отказали 
присъждането на обезщетение при всички случаи, когато договорът не е с предмет 
стоки. Договорите за услуги, както и комисионните договори, остават извън 
закрилата на Директивата. В обратната хипотеза – принципал българско дружество 
с търговски представител на територията на друга държава членка, сезираният съд 
ще е съдът по местонахождението на търговския представител. При идентична 
ситуация, ако законодателят предоставя по-широк обхват на понятието "търговски 
представител" и/или по – широкообхватна закрила от минималната, обезщетение 
при прекратяване на договора ще бъде несъмнено присъдено. 
                              

1 Дело C – 184/12, United Antwerp Mar. Agencies (Unamar) NV v. Navigation Mar. Bulgare, 
EU: C: 2013:663. 

2 Пак там. 
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Дело Ингмар Посейдон Унамар 
Вид Стоки Услуги Услуги 

Страни 
Принципал със 
седалище – трета 
страна, ТП – ДЧ 

Принципал със седа-
лище – ДЧ, ТП – ДЧ 

Принципал със седалище 
– ДЧ, ТП – ДЧ 

Приложимо 
право 
 

На трета страна 
На ДЧ но разширен 
обхват на директивата 
по отнош. на услуги 

На ДЧ с включена арбит-
ражна клауза – няма 
законод. разпоредби за 
разшир. прил. поле на 
Директивата 

Преюдициално 
запитване относно 
прилож. на Дирек-
тива 86/653 – Раз-
решение на СЕС 

Приложима е 
Директивата, щом 
ТП е установен на 
тер. на ДЧ 

Приложима е Дирек-
тивата, при положе-
ние, че ДЧ е подчини-
ла на нея и услугите в 
нац. си законодателст-
во 

Още повече се разширява 
обхватът на Директивата, 
дава предимство на ОПН 
на lex fori, по-разширена 
защита от предвидената в 
Директивата 
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Резюме 
Докладът разглежда въпроса за допустимостта управителят на чужда работа без възла-

гане да действа като задължителен представител на господаря според българското облига-
ционно право. Първата част (дял I, точки 1-3) е въвеждаща: в нея се поставя проблемът, 
изтъкват се кратки сравнително-правни бележки, посочват се мненията в доктрината и по-
ложението в съдебната практика. В следващата част (д. II, т. 4-9) се разгръща застъпеното 
от мен становище по темата и се привеждат аргументи в негова полза. Третата част (д. III, т. 
10-14) дискутира с другите разбирания в литературата и с достиженията на съдебната прак-
тика. В края (д. IV, т. 15-16) са дадени заключение и предложение с оглед на бъдещия закон. 

Като се има предвид ограниченият обем на доклада, само първата част на изследването ще 
бъде представена на конференцията; цялата статия ще бъде публикувана в научния журнал.  

Ключови думи: водене на чужда работа без възлагане, управител на чужда работа, гос-
подар, трето лице, репрезентативна гесция, мнимо представителство. 
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Summary 
The report examines the question whether the Intervener in Another’s Affairs has an authority 

to act in the name of the Principle according to Bulgarian Law of Obligations. First part (section I, 
points 1-3) is an introductory: it poses the problem, highlights brief comparative legal notes, and 
states the opinion in the doctrine and the situation in the case-law. The next part (s. II, p. 4-9) 
reveals the statement maintained by me on the subject and argues in favor of it. The third part (s. 
III, p. 10-14) discusses with the other opinions in the literature and with achievements of the case-
law. At the end (s. IV, p. 15-16) is given a conclusion and a proposal with a view to future law. 

Given the limited space available of the report, only the first part of the research will be 
presented in this conference; the complete article will be published in research journals. 

Key words: Benevolent Intervention in Another’s Affairs (negotiorum gestio), Intervener 
(negotiorum gestor), Principal (dominus negotii), Third Party, authority of the Intervener to act in 
the name of the Principal (gestio representativa), unauthorized agency. 

 
1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Воденето на чужда работа без възлагане 

(negotiorum gestio, съгласно закона – "без пълномощие") е извъндоговорно несъ-
вършено двустранно задължение, уредено в Общата част на Закона за задълженията 
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и договорите (ЗЗД) от 1951 г.: глава 2-ра ("Източници на задължения"), раздел 6-и, 
членове 60, 61 и 62. Правоотношението, възникващо от него, е между (две) едни и 
същи страни: управител на чужда работа (negotiorum gestor) и господаря ѝ (dominus 
negotii, наричан от ЗЗД "заинтересуван"). Не е изключено правните връзки да се 
усложнят чрез конструкциите на прякото и "косвеното" представителство, когато 
гесторът или доминусът се обвържат с трето лице при воденето на чуждата работа.  

Мислими са три случая, които може да се скицират по следния начин: 
а. Необвързване на трето лице нито с господаря, нито с управителя. Трето-

то лице (Т.) уведомява управителя (У.), че господарят (Г.) има някаква работа, коя-
то е нужно да бъде поета от някого (напр. чуждо изискуемо задължение за издръж-
ка на непълнолетно дете), но нито на Т. някой му е възложил това, нито Г. се грижи 
за нея. Т. оставя У. да реши дали да се захване, или не, с чуждите дела. Прочее е 
възможно У. да бъде гестор по смисъла на чл. 60, ал. 1. – тук нито У., нито Г. е в 
правоотношение с Т.; обвързани са само У. и Г. 

б. Обвързване на управителя и трето лице: "косвено" представителство на 
господаря. У. е поел работите на Г. (чл. 60, ал. 1), но (поради липсата на умение или 
някоя друга причина) не може да се погрижи за тях самостоятелно и сключва дого-
вор от свое име (proprio nomine) с Т., което се задължава да се погрижи за работата 
на Г. В тази ситуация Т. не е гестор на Г., защото е "натоварен" от У. (чл. 60, ал. 1). 
Възможно е между У. и Т. да се уговори, че Г. ще бъде трето ползващо се лице (чл. 
22), но това не е задължително, защото Т. може дори да не знае, че работата е чужда 
(арг. от чл. 349, ал. 1 от Търговския закон1 (ТЗ). – Ако работата на У. е одобрена от 
закона (чл. 61, ал. 1) или от Г. (чл. 62), е налице "косвено" представителство на Г. 
от У.; обвързват се У. и Т. 

в. Обвързване на господаря и трето лице: управителят – задължителен или 
мним? – представител. Най-сетне У. също поема чуждите работи и – без изначал-
но да има представителна власт (чл. 60, ал. 1) – сключва договор с Т. от името на Г. 
(alieno nomine). Безспорно е, че ако Г. одобри действията на У. (срв. чл. 62 и чл. 42, 
ал. 1), Г. ще бъде директно обвързан с Т.: мнимо представителство и ратификация. 
За настоящото изследване интерес представлява друг въпрос. – Разполага ли с 
представителна власт У. да действа от името на Г., обвързвайки го непосредствено 
с Т., когато работата е била водена полезно в чужд интерес (чл. 61, ал. 1, пр. I)?2  

С други думи: допустима ли е репрезентативната гестия по българското об-
лигационно право, изразяваща се във възможността управителят, извършващ юри-
дически действия от името на господаря с трето лице, без да е бил овластен, да об-
ладае представителна власт по силата на закона, ако е бил предприел уместно чуж-

                              
1 Разпоредбата, независимо от систематическото ѝ място, има принципиално значение за 

"косвеното" представителство у нас поради липсата на обща уредба. Срв. напр. чл. 3:301, 
ал. 1, бук. "b" от PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW (PECL). 

2 Ако действията на управителя без представителна власт не са одобрени нито от закона 
(чл. 61, ал. 1, пр. I), нито от господаря (чл. 62 и чл. 42, ал. 2), той безспорно не може да 
действа валидно от чуждо име, защото липсва правно основание, от което да възникне по-
добно субективно право в негова полза. – Този въпрос не представлява интерес за изследва-
нето, понеже лежи изцяло в приложното поле на мнимото представителство.  
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дата работа и я е бил управлявал добре в чужд интерес? Преди да се пристъпи към 
излагането на застъпеното от мен становище по проблема (д. II), намирам за редно 
първо да се направят някои сравнително-правни бележки (т. I.2) и преглед на стано-
вищата в доктрина и на съдебната практика у нас (т. I.3). 

2. СРАВНИТЕЛНО-ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ. Европейските граждански кодификации и 
т. нар. "меко право" (soft law) може да се обособят условно в две полярни групи, 
съгласно това, дали уреждат gestio representativa, или не1. 

а. Управителят – задължителен представител. В едни континентални държа-
ви – предимно от френския правен кръг – гесторът, извършващ юридически действия 
от чуждо име, се възприема като задължителен представител на доминуса, стига дейст-
вията му са одобрени от закона. Ако работата е била полезно водена (utiliter gessit), 
управителят черпи своята представителна власт ex lege, без да е необходима волята на 
представлявания-господар, която по хипотеза липсва (absentia domini). Потребно е 
също така управителят да е разкрил на третото лице, че действа qua gestor.  

Казаното важи за Република Франция, Кралство Белгия и Велико херцогство 
Люксембург – чл. 1375 от CODE CIVILE (CCFr) от 1804 г., а след новелизацията на 
общата част на облигационното право във Франция от 10-и февруари 2016 г., която 
влезе в сила на 1-ви октомври с. г. – чл. 1301-2, ал. 1 CCFr; за Кралство Испания – чл. 
1893, ал. 1 от CÓDIGO CIVIL DE ESPAÑA (CCEs); за Република Италия – чл. 2031 от 
италианския CODICE CIVILE (CCIt); за Кралство Нидерландия – чл. 6:201 от 
BURGERLIJK WETBOEK (BW): ‘Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te 
verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar 
behoren wordt behartigd.’2 

Подобно правило може да бъде открито и в кн. V, чл. 3:106 (‘Authority of 
intervener to act as representative of the principal’3) от DRAFT COMMON FRAME OF 
REFERENCE (DCFR): ‘The intervener may conclude legal transactions or perform other 
juridical acts as a representative of the principal in so far as this may reasonably be 
expected to benefit the principal.’4 

б. Управителят – мним представител. В другите европейски държави – напр. в 
Република Австрия, Федерална република Германия, Конфедерация Швейцария, 
Република Гърция, Чехия, Република Естония, Република Португалия – се приема, 
че управителят не разполага с представителна власт. Гестията се урежда като за-
дължение inter partes, т.е. единствено между gestor и dominus. Дори когато дейст-
вията на управителя са били одобрени от закона, той е falsus procurator. Юридичес-

                              
1 Вж. общо V. Bar, Ch. Benevolent Intervention in Another's Affairs: (PEL Ben. Int.). New 

York: Oxford University Press; Munich: Sellier, European Law Publishers, 2006, 300-306, и цит. 
там литература. 

2 Текстът може да се преведе по следния начин: "Управителят е овластен да извършва 
правни действия от името на заинтересуваната страна, доколкото интересите ѝ по този на-
чин са надлежно представлявани." 

3 "Право на управителя да действа като представител на господаря". 
4 "Управителят може да сключва правни сделки или да извършва други юридически 

действия като представител на господаря дотолкова, доколкото разумно може да се очаква, 
че това ползва господаря." 
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ките актове, извършени от името на господаря, са недействителни, освен ако пос-
ледният не ги одобри.  

Изложеното следва от правилата за мнимото представителство и липсата на из-
рична разпоредба, която да предоставя на управителя представителна власт. Докол-
кото ми е известно, само португалският CÓDIGO CIVIL (CCPt) от 1966 г. обобщава 
изрично това в чл. 471 (‘Representação sem poderes e mandato sem representação’1): 
‘[Q]uando às relações entre o gestor e o dono do negócio, é aplicável aos negócios 
jurídicos celebrados por aquele em nome deste o disposto no artigo 268º [...]2’ От чл. 268 
CCPt следва, че такива сделки ще обвържат доминуса само ако ги е ратифицирал. 
Прави впечатление, че защитата на интересите на третото лице е сравнително сла-
ба: срв. чл. 260, ал. 1 и чл. 268, ал. 4 CCPt и т. II.8 по-долу. 

Германското право и правните системи, които го следват, предоставят една до-
пълнителна възможност за третото добросъвестно лице – § 179 от BÜRGERLICHES 
GESETZBUCH (BGB). То може да иска изпълнение на договора от гестора – мним 
представител, щом последният не е можал да докаже представителната си власт и 
доминусът не е потвърдил сделката (§ 177 BGB). Ако третото лице не упражни това 
право, може да иска обезщетение от управителя. 

3. БЪЛГАРСКАТА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Прегледът на становищата в доктрината и 
на практиката във върховните съдилища сочи, че след Освобождението през 1878 г. 
у нас са се поддържали двете противоположни разрешения, щриховани дотук, от-
носно (не)възможността управителят на чужда работа да придобие по силата на 
закона представителна власт. Макар текстовете на отм. ЗЗД от 1892 г. и на новия 
ЗЗД от 1951 г. относно negotiorum gestio да се различават по-скоро чисто редакци-
онно, отколкото по същество, и в общи линии да са реципирани от CCIt от 1865 г. 
(отм.) и CCIt от 1942 г. 

а. В Царство България (ЦБ). Още М. ПЛАНИОЛ3 е твърдял, че: "Ратификацията 
е равносилна на пълномощието [...], а ползата от управлението е равносилна на ра-
тификация." Находчивата му мисъл е била често цитирана от българската доктрина 
при действието на отм. ЗЗД (1892-1950 г.), за да се обоснове репрезентативната гестия.  

В този смисъл са се изказвали Г. ГУБИДЕЛНИКОВ, ХР. ПАВЛОВ, Н. МЕВОРАХ, Л. 
ФАРХИ и Д. ЛИДЖИ4. За това настоява и АЛ. КОЖУХАРОВ1 в своя сборник с анота-

                              
1 "Представителство без представителна власт и поръчка без упълномощаване". 
2 "[К]огато за отношението между управителя и собственика на работата се прилагат 

правни сделки, сключени от негово име, важат разпоредбите на чл. 268 [...]". 
3 Планиол, М. Елементарно ръководство по Гражданско право. Специални договори. 

Превел Т. Наследников. С., "Работническа кооперативна печатница "Напред", 1919, с. 379 
(№ 2281). 

4 Вж. Губиделников,  Г. Negotiorum gestio. – Юридически преглед, 1909, XVII, № 4,  
с. 254; Павлов, ХР. Фактическо представителство (Negotiorum gestio). – Юридическо спи-
сание, год. V, с. 191-197; Меворах, Н., Д. И. Лиджи, Л. Фархи. Коментар на Закона за задълже-
нията и договорите – чл. чл. 1-133. Том I. С., Кооперативна печатница "Фотинов", 1924, 117-
118. С репрезентативната гестия се обяснява и популярното название на института в началото на 
миналия век: "фактическо" представителство, т.е. представителство, възникващо ipso facto от 
чужди действия, без да е налице овластяване (юридическо представителство). 
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ции на ЗЗД (отм.): "[A]ко гесторът е действал от свое име, той е единствено задъл-
жен спрямо третите лица, с които е договарял. [A]ко гесторът е заявил [пред трето-
то лице], че действа за сметка на господаря на сделката [т.е. от чуждо име], той не е 
отговорен към третото лице." Както и ИВ. АПОСТОЛОВ2, който твърди, че: 
"[Д]ействията на представителството настъпват само ако гестията е била полезна 
или ако последва ратификация." 

По допустимостта на репрезентативната гестия е имал възможност да се произ-
несе (също положително) и Върховният касационен съд (ВКС) на ЦБ. Така напр. с 
р. № 892 от 1930 г., IV г. о.3 решаващият състав е приел, че гесторът може да про-
даде недвижим имот на доминуса4, стига "тая продажба да се налага за запазване 
[на интересите на собственика на] другия, чужд имот". 

Изолирано е било схващането на проф. ЛЮБЕН ДИКОВ, който се е изказвал тък-
мо в противоположна насока на всичко посочено дотук: "Ако управителят е дейст-
вал от името на собственика на работата, ще имаме налице falsus procurator, поради 
което т. нар. dominus negotii ще може да одобри сделката [ако иска да придобие 
права и задължения от нея]"5. 

б. В Народна република България (НРБ). В първия учебник при действието на 
ЗЗД от 1951 г. по "Облигационно право на НРБ: Отделни видове облигационни 
отношения", излязъл под перото на акад. ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ през 1958 г., полемиката 
с "буржоазните" учени е изпусната по понятни причини. Само че мнението на 
проф. ДИКОВ бива споделено от ВАСИЛЕВ, като това, разбира се, не е посочено из-
рично. Без да привежда доводи (най-малкото защо, въпреки сходните текстове на 
отменения и новия ЗЗД, трябва да се скъса с приемствеността между двата закона), 
ВАСИЛЕВ отхвърля възможността гесторът да бъде задължителен представител на 
доминуса по чл. 61, ал. 1, пр. I, твърдейки, че: "Воденето на чужда работа без нато-
варване поражда последици само във вътрешните отношения между управителя и 
носителя на интереса."6 

По това време – 50-те години на ХХ в. – българската икономика вече е била ад-
министративно-командна и възможността някой да създаде задължение за държав-
на стопанска (респ. социалистическа) организация, без да бил е надлежно овластен 
                                                                                                                                      

1 Кожухаров, Ал. Закон за задълженията и договорите. Чл. чл. 1-216. Синтез на юрисп-
руденцията. С., "Общ фонд за подпомагане студентите от Висшите учебни заведения в 
България", 1948, с. 218. 

2 Апостолов, Ив. Правни сделки с действие в чужд правен кръ г. С., "С. М. Стайков", 
1937, с. 45.  

3 Цукев,  Г. Съдебна практика: 1930-1936. Кн. 1-4. С., "Стопанско развитие" АД, 1937, 
№ 3328. Анотация на решението може да бъде открита и у Иванов, Св. Практиката на 
българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане. – Съв-
ременно право, № 5, 2015, с. 90. 

4 Нещо, което днес звучи доста "екзотично", най-малкото, защото едва ли някой нотари-
ус би изповядал подобна сделка. 

5 Диков, Л. Гражданско право. Част IV. Облигационно право. Особена част. Свитък II. 
С., Цикло-печат "Шипка", 1947, с. 267. 

6 Василев, Л. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения. 2. прераб. 
и доп. изд. С., "Наука и изкуство", 1958, с. 604. 
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за това, е било силно нежелано явление – срв. чл. 1, чл. 9 и чл. 26 в редакцията им 
от ДВ, бр. 275 от 22.XI.1950 г. "Полезността" по смисъла на чл. 61, ал. 1 не би тряб-
вало да противоречи на "държавния народностопански план", а той, както се знае, е 
свеждал до минимум всякаква инициатива, извън изключителната регламентация, 
съдържаща се в самия него, в т.ч. и репрезентативната гестия. По такъв начин ми се 
струва, че се е прокарвала една от политиките на тоталитарната държава – да се 
държат настрана гражданите от всички етатизирани сфери на обществения живот, 
вкл. и когато трябва да се запазят интересите на самата държава – арг. от глава вто-
ра "Обществено-стопанско устройство", чл. 6 и сл. на Конституция от 1947 г. (отм. 
ДВ бр. 39 от 18.V.1971 г.); съотв. чл. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, чл. 8, ал. 3 ab 
initio, чл. 10, чл. 11, чл. 13 и сл. от Конституция от 1971 г. в редакцията ѝ от ДВ бр. 
39 от 18.V.1971 г., като достатъчно показателен в случая е и Преамбюлът ѝ (отм. 
ДВ бр. 56 от 13.VII.1991 г.)1. 

Било заради същите "политикономически" съображения, въплътени в норматив-
ните актове, било поради това, че и при този извъндоговорен източник на облига-
ции Върховният съд (ВС) на НРБ се придържа към авторитетния курс на ВАСИЛЕВ2, 

                              
1 Прочее не е трудно да се разбере защо проф. Кожухаров се ограничава да възпроизведе 

текста на чл. 61, ал. 1, пр. I без коментар в учебника по "Основи на правото на НРБ": срв. 
Кожухаров, Ал. Закон за задълженията и договорите…, с. 218; с Кожухаров, Ал. Водене на 
чужда работа без пълномощие. – Във: Кожухаров, Ал., К. Телбизов, Д. Димитров, Л. Радо-
илски, М. Геновски. Основи на държавата и правото на НРБ. Част II. С., Наука и изкуст-
во, 1953, с. 412. 

2 Че ВС понякога следва "безкритично" Василев, е видно и от ПП № 7 от 30.XII.1959  г., 
с т. 1, от което се възприема тезата му (Василев, Л. Гражданско право на НРБ. Обща част. 
3. прераб. и доп. изд. С., "Наука и изкуство", 1956, с. 196, 203-204), че виновни можели да 
бъдат само действията на физическите лица (отговарящи за непозволено увреждане по чл. 
45), но не и действията на юридическите лица (отговарящи за същото задължение само по 
чл. 49 и чл. 50). 

Твърдението на Василев (респ. и практиката на ВС, която го следва) не без основание е 
критикувано остро от теорията (вж. напр. Гоцев, В. Договорна и деликтна отговорност. С., 
"Наука и изкуство", 1979, с. 18 и сл.). За мен също то е contra legem – срв. чл. 12, чл. 45, ал. 
2, чл. 81, ал. 1 чл. 87, ал. 1 и въобще всички текстове на ЗЗД, включващи вина във факти-
ческите си състави, от които е видно, че виновни може да бъдат действията и двата вида 
субекти на гражданското право: физически и юридически лица. Когато някое правило на 
ЗЗД се отнася само до юридическите лица, това обикновено е уточнено изрично – вж. чл. 
41, ал. 1, чл. 115, бук. "д", чл. 167, ал. 2, чл. 287 in fine и чл. 291. Когато дадена разпоредба 
засяга само за физическите лица, това най-често се подразбира – напр. чл. 33, чл. 47, чл. 48, 
чл. 111, бук. "а", чл. 230, ал. 3. Но последното никак не може да се каже за чл. 45 (в този 
смисъл са и р. № 1046 от 1957  г.; р. № 2550 от 1956  г.; р. № 1315 от 1957  г., на IV  г. о., 
ВС, които приемат, че юридическо лице може да извърши непозволено увреждане по чл. 
45). Противното – каквото е становището на Василев, утвърдено от ВС с ПП № 7 от 1959  г. – би 
означавало, че когато юридическо лице не изпълни двустранното си договорно задължение 
виновно, насрещната страна не би могла да развали договора по чл. 87(!). Този извод е неп-
риемлив. 

Затова съм склонен да допусна, че Василев се е предоверил на някои по-стари източни-
ци, защото фикционната теория за обяснението на юридическите лица отдавна е отхвърлена 
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било по някоя различна причина, неизвестна за мен, в достъпната ми съдебна прак-
тика след 1948 г. не може да бъдат открити дела, в които гесторът да действа ди-
ректно от името на доминуса, обвързвайки го с третото лице. Линията, прокарвана 
от ВС на НРБ спрямо долустоящите нему съдилища, се характеризира със стесня-
ване на практическата приложимост на negotiorum gestio единствено до материални 
действия върху чужди вещи (срв. напр. ТР № 85 от 2.XII.1968 г. по гр. д. № 149/68 г., 
ОСГК). Дори искът на третото лице, платило чужд дълг за издръжка, се квалифи-
цира от ОСГК на ВС като actio de in rem verso (чл. 59) с ТР № 12 от 22.III.1971 г. по 
гр. д. № 112 от 1970 г. (вж. т. III.13).  

в. В Република България (РБ). След прехода на българската икономика от 
планова към пазарна, т.е. от 1991 г., та и до днес, тезата на Л. ДИКОВ и Л. ВАСИЛЕВ 
за gestio representativa продължава да е господстваща в доктрината у нас, а изтък-
натата практика на ВС на НРБ – продължена като константна от ВКС на РБ. Про-
тивното становище, което допуска управителят да бъде задължителен представител 
на доминуса, поддържано от ГУБИДЕЛНИКОВ, ПАВЛОВ, МЕВОРАХ, ЛИДЖИ и ФАРХИ, 
АПОСТОЛОВ и КОЖУХАРОВ, и практиката на ВКС на ЦБ, по неизвестни (мене) при-
чини все още биват подминавани (най-малкото) без полагащия им се коментар (с 
малки изключения). 

Съвременната българска цивилистика се е занимавала с воденето на чужда рабо-
та без възлагане предимно мимоходом във вр. с прякото представителство (Т. ЙО-
СИФОВА и КР. ТАКОВ1) или с основанията, от които възникват облигационни отно-
шения (Ч. ГОЛЕМИНОВ2). Институтът по чл. 60 и сл. е разгледан в два от най-новите 
курсове по облигационно право, занимаващи се с извъндоговорните източници на 

                                                                                                                                      
от съвременната наука (вж. унищожителна критика напр. у Ганев. В. Учебник по обща тео-
рия на правото. Том II. Част първа: Правни субекти. 3. фот. изд. С., "7М график"; Универ-
ситетска библиотека № 344., 1992, 425-447 и 485-498). Господстващото разбиране в теория-
та и практиката приема, че юридическите лица са право-, дее- и деликтоспособни по бъл-
гарското гражданско право (вж. напр. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Дял II. 2. изд. 
С., "Софи-Р", 2001, с. 142).  

Освен това юридическите лица у нас носят и административно-наказателна отговор-
ност (чл. 83 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания). Впрочем прин-
ципът, на който изглежда се уповава Василев: societas delinquere non potest, се е отнасял до 
класическото наказателно (не до гражданско!) право. Само че той е силно разколебан от 
тенденцията на съвременните европейски пеналистични системи (с изключение на германс-
ката и руската – вж. напр. ст. 19 от Уголовный кодекс Российской Федерации) да обоснова-
ват и наказателна отговорност за юридическите лица. В Словашката република напр. това 
наскоро се въведе със закон от 1.VII.2016  г. Юридическите лица са наказателно отговорни 
още и във Франция, Нидерландия, Португалия, Испания и др. 

1 Вж. Йосифова, Т. Мнимото представителство. 2. прераб. и доп. изд. С., "Сиби", 2008, 
81-86; Таков, Кр. Доброволно представителство. 2. изд. С., "Сиби", 2008, с. 27. 

2 Вж. съчинението на Големинов, Ч. Гражданскоправни източници на задължения. 2. 
прераб. и доп. изд. С., "Фенея", 2011, 203-214. Големинов изцяло следва курса на акад. Ва-
силев, затова казаното за Василев важи с пълна мяра и за него.  
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задължения (ЗЛ. СУКАРЕВА и П. ГОЛЕВА1). В периодичните издания са публикувани 
няколко научни статии, посветени на чл. 60-62 (К. ПОПОВ, АТ. ПУНЕВ и др.2). За 
изследването представляват интерес първите съчинения, т. к. само те вземат пряко 
отношение по разглеждания тук въпрос за възможността управителят да бъде за-
дължителен представител на господаря.  

Т. ЙОСИФОВА3 при отличаването на мнимото представителство от воденето на 
чужда работа без възлагане стига до извода, че: "Докато гестията урежда вътреш-
ните отношения между гестора и доминуса (подобно на отношенията доверител – 
довереник), мнимото представителство урежда външните отношения между мнимо 
представлявания и третото лице. Това разграничение е подобно на делението на 
договора за поръчка и упълномощаването." Разисквайки групите правоотношения 
при представителството, КР. ТАКОВ4 твърди, че: "Гестията не може да доведе до 
пряко представителство, защо при нея per definitio не може да има упълномощава-
не, нито пораждане на задължително представителство. Ако някой действа от чуж-
до име и за чужда сметка при условията на гестия, ще е налице не пряко, а мнимо 
представителство."  

По-нататък трябва да се отбележи и становището на доц. ТР. КОНОВ5, който, по-
добно на мнозинството, също споделя разбирането на ДИКОВ и ВАСИЛЕВ, че гести-
ята създава само задължения inter partes. Само че той признава, че от сравнително-
правна и историко-правна гл. т. le CODE CIVIL DES FRANÇAIS и законодателствата, 
които го следват (вкл. и отм. ЗЗД от 1892 г.), уреждат репрезентативната гестия. Но 
откакто у нас бил възприет абстракционният принцип при представителството (чл. 
36 и сл.), договорът за мандат (чл. 280 и сл.) не пораждал пряко представителство. 
Оттук следвало и че гестията като quasi-контракт била "мандато-подобно" задъл-
жение, което също вече не можело да породи пряко представителство. 

Забелязвайки, че по такъв начин интересите на третото лице биват напълно пре-
небрегнати (вж. т. II.8 по-долу), КОНОВ предлага оригиналната конструкция, че ко-
гато управителят заявява пред третото лице, че няма представителна власт (чл. 42, 
ал. 1), понеже действа qua gestor (чл. 60 и сл.), всъщност може да му обещава, че 
господарят ще изпълни задължението си. Така при неизпълнение третото лице мо-
жело да иска обезщетение от управителя (чл. 23), а управителят – от господаря, 

                              
1 Вж. Зл. Сукарева. Облигационно право. Извъндоговорни облигационни отношения. С., 

УИ "Стопанство", 1998, 81-97; Голева, П. Облигационно право. 5. прераб. и доп. изд. С., 
"Фенея", 2013, 488-497. 

2 Вж. Попов, К. Водене на чужда работа без пълномощие. – Български законник, 2003, 
№ 2, 68-70; Пунев, Ат. Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване. – 
Търговско и конкурентно право, 2011, № 9, 34-44, и № 10, 20-29; както и статията ми (Ива-
нов, Св. Цит. съч., 87-99) за практиката на българските съдилища (1893-2015  г.) по чл. 60 и 
сл. в сп. "Съвременно право", бр. 5 от 2015  г. 

3 Йосифова, Т. Цит. съч., 85-86. 
4 Таков, Кр. Цит. съч., с. 27. 
5 Разбирането на доц. Тр. Конов не е издавано в самостоятелно съчинение, затова по-

нататък е предадено съгласно лекционния му курс "Облигационно право" в ЮФ на СУ. То може 
да бъде открито и у Пунев, Ат. Цит. съч., № 9, 40-41, който споделя казаното от Конов. 
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който бил обвързан "да изпълни задълженията, сключени от чуждо име" към упра-
вителя (чл. 61, ал. 1, пр. I), но господарят в никакъв случай не се обвързвал пряко с 
третото лице, освен ако е последвала ратификация (чл. 42, ал. 2). 

Накрая трябва да се изтъкне и последната група автори, които не заемат отно-
шение по проблема за допустимостта на представителното negotiorum gestio у нас. 
В съчиненията си те се ограничават единствено да възпроизведат текста на чл. 61, 
ал. 1, пр. I ("длъжен е да изпълни задълженията, сключени от негово име"): ЗЛ. СУ-
КАРЕВА, П. ГОЛЕВА, К. ДИМИТРОВ и ЕМ. ВАСИЛЕВА1.  

Всичко това показва, най-малкото, че въпросът не може да се счита за напълно 
изяснен. 
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СИСТЕМА ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ  
НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Цветелина Димитрова, докторант 
Катедра "Международно право  

и международни отношения", ЮФ, СУ 
 tz.dimitrova@georg-tod.com 

Резюме 
Системата за уреждане на споровете на Световната търговска организация (СТО) е ва-

жен елемент от реда на многостранната търговия. Тя се базира на членове ХХІІ и ХХІІІ на 
ГАТТ 1994 и на правилата и процедурите, изготвени впоследствие и заложени в Договоре-
ността относно правилата и процедурите за уреждане на споровете, включена в Споразуме-
нието за създаване на СТО. Системата за решаване на спорове се прилага към търговията със 
стоки, търговията с услуги, закрилата на интелектуалната собственост според Споразумението 
ТРИПС, както и към споровете съгласно многостранното споразумение за държавните поръчки. 
В настоящото изложение ще бъде представен механизмът на решаване на спорове в рамките на 
СТО, предимствата и недостатъците на тази система, както и значението на този механизъм за 
развитието на правото на световната търговия и на международните инвестиции.  

Ключови думи: Световна търговска организация, система за уреждане на спорове; раз-
витие на правото; световна търговия, международни инвестиции. 

DISPUTЕ SETTLEMENT MECHANISM  
UNDER THE WORLD TRADE ORGANIZATION 

Tzvetelina Dimitrova, Ph.D. Student  
Department "International Law and International Relations",  

Faculty of Law, Sofia University  
tz.dimitrova@georg-tod.com 

Summary 
The World Trade Organisation’s dispute settlement mechanism is an important element of the 

multilateral trading order. It is based on Articles XXII and XXIII of the GATT 1994 and on the 
rules and procedures subsequently drawn up and set out in the Understanding on Rules and 
Procedures Governing the Settlement of Disputes incorporated in the Agreement establishing the 
WTO. The dispute settlement mechanism applies to trade in goods, trade in services and the 
protection of intellectual property under the TRIPS Agreement, as well as to disputes under the 
plurilateral Agreement on Government Procurement. The present article aims to present the 
dispute settlement mechanism of the WTO, the advantages and disadvantages of this system and 
the importance of this mechanism for the development of the law of world trade and the 
international investment law. 

Key words: World Trade Organization, dispute settlement mechanism, law development, 
world trade, international investments.  
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Световната търговска организация (СТО), която през 1995 г. заменя Общото 
споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1947 г., е международната органи-
зация с най-важна роля за създаването на международната система за търговия. 
Едно от основните и най-важни проявления на СТО е предвидената в рамките на 
организацията система за уреждане на спорове между нейните членове. Този меха-
низъм е един от най-важните елементи от системата от правила в системата на 
международната търговия1.  

В настоящата разработка ще разгледаме основните принципи и начини на функ-
циониране на системата за уреждане на спорове на СТО с оглед възможността за 
уреждане на инвестиционни спорове в рамките на този механизъм. Ще акцентира-
ме върху ролята и значението на практиката на Органа по уреждане на споровете не 
само за правото на международната търговия, но и за правото на международните 
инвестиции.  

1. Начин на функциониране на системата за уреждане на спорове на СТО  

Системата за уреждане на спорове се базира на членове ХХІІ и ХХІІІ на ГАТТ и 
на правилата и процедурите, изготвени впоследствие и заложени в Договореността 
относно правилата и процедурите за уреждане на споровете, включена в Споразу-
мението за създаване на СТО. Системата за уреждане на спорове на СТО е изграде-
на на договорен принцип. Това означава, че нарушението на правилата на СТО от 
един член дава право на засегнатия член на СТО да оттегли еквивалентни по своя 
характер ангажименти, за да възстанови баланса в отношенията2. Системата е изг-
радена на принципа на един основен Орган по уреждане на споровете (ОУС), съз-
даден чрез Договореността, който разглежда и се произнася по жалби на членовете 
на СТО по отношение на предполагаеми нарушения на правилата на СТО. Произ-
водството по уреждане на спорове условно може да се раздели на няколко етапа, 
които не са задължителни3.  

Целта на механизма за уреждане на спорове е да осигури решение, което е вза-
имно приемливо за страните по спора и съгласувано със споразуменията, влизащи в 
обхвата на Договореностите. Затова и първият етап е встъпването на страните по 
даден спор в консултации. Едновременно с това или вместо това страните могат да 
използват добри услуги, помирение и посредничество. В тази връзка изрично се 
приема, че исканията за помирение и използването на процедурите за уреждане на 
спорове не означават или не се считат за враждебен акт и че ако възникне спор, 
всички страни членки се включват в тези процедури с добра воля като опит за 
уреждане на спора4.  
                              

1 Yerxa, R. The power of the WTO dispute settlement system // Key issues in WTO dispute 
settlement. The first ten years, editors: Yerxa, R.,Wilson, B., Cambridge University Press, New 
York, 2005, p. 4. 

2 Владимиров, И. Международно публично право. Изд. Ромина, 2009  г., с. 338. 
3 Георгиев, Д. Уреждането на спорове в Световната търговска организация, достъпно на: 

bdi.mfa.government.bg (14.01.2017  г.) 
4 Владимиров, И. Международно публично право. Седмо преработено и допълнено из-

дания. Изд. Ромина, 2009  г., с. 338. 
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Ако консултациите се окажат неуспешни, се стига до втори етап, а именно: ОУС 
създава панел с групи от съдебни заседатели, които да го подпомагат при разглеж-
дане на спора. Панелът представя на ОУС доклад, съдържащ обективна оценка по 
спора, включваща оценка на фактите и съответствието на мерките с конкретното 
споразумение. Групите на съдебните заседатели се състоят от висококвалифицира-
ни правителствени и/или неправителствени лица с достатъчно различна професио-
нална подготовка и богат опит в различни области. Групите на съдебните заседате-
ли се консултират редовно със страните по спора и им дават възможност за пости-
гане на взаимно удовлетворяващо решение. Изготвеният доклад се разпространява 
между страните, които могат да предоставят възражения по него. Докладът се 
представя за приемане от ОУС заедно с писмените възражения на страните.  

В срок до 60 дни след датата на разпространяване на доклада на групата на съдеб-
ните заседатели между страните членки докладът се приема на заседание на ОУС, 
освен ако една от страните официално не заяви пред ОУС, че възнамерява да обжал-
ва или ако ОУС не реши с консенсус да не приеме доклада. Ако страна по спора е 
заявила, че възнамерява да обжалва, докладът на групата на съдебните заседатели не 
се представя за приемане от ОУС, докато не завърши процедурата по обжалване. В 
случай на обжалване въпросът се отнася до Апелативен орган, състоящ се от седем 
души, трима от които работят по всеки един случай. Лицата, работещи в Апелатив-
ния орган, се сменят на ротационен принцип. Само страните по спора, но не и трети 
страни, могат да обжалват доклад на група на съдебните заседатели. Обжалването е 
ограничено само до правни въпроси, включени в доклада на групата на съдебните 
заседатели, и до правното тълкуване, направено от групата на съдебните заседатели. 

Незабавното привеждане в съответствие с препоръките или решенията на ОУС е 
от съществено значение, за да се осигури ефективно уреждане на споровете в полза 
на всички страни членки. На заседание на ОУС, проведено до 30 дни след датата на 
приемане на доклада на групата на съдебните заседатели или на Апелативния ор-
ган, засегнатата страна членка информира ОУС за намеренията си относно изпъл-
нението на препоръките и решенията на ОУС.  

Описаното производство е приложимо за уреждане на споровете, произтичащи 
от всички многостранни търговски споразумения на СТО. То се прилага към търго-
вията със стоки, търговията с услуги и въпросите относно интелектуалната собст-
веност, обхванати от Споразумението за свързани с търговията аспекти на правата 
върху интелектуална собственост (ТРИПС), както и към споровете съгласно мно-
гостранното споразумение за държавните поръчки. В този смисъл системата за 
уреждане на спорове се прилага и по отношение на Споразумението за свързаните с 
търговията инвестиционни мерки (ТРИМС/Споразумението).  

2. Уреждане на инвестиционни спорове в рамките на СТО 

Възможността за уреждане на инвестиционни спорове в рамките на СТО произ-
тича именно от Споразумението ТРИМС1. Целта на Споразумението е насърчава-

                              
1 Subedi, S. P. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. Hart 

Publishing, 2008, p. 38. 
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нето на международните инвестиции посредством създаването на "негативен" спи-
сък с инвестиционни мерки, свързани с търговията със стоки (наричани в самото 
Споразумение "ТРИМС"1). Прилагането на такива мерки ТРИМС от страна на дър-
жавата, в които се осъществява инвестицията, се счита за несъвместимо със задъл-
женията по ГАТТ. По този начин Споразумението забранява на държавите да при-
лагат мерки ТРИМС, които не са в съответствие с принципа на националното тре-
тиране, закрепен в чл. III ГАТТ2 и с разпоредбата, отнасяща се до забраната на ко-
личествени рестрикции, уредена в чл. XI ГАТТ. Въпреки сравнително техническия 
характер на Споразумението и неговия ограничен обхват, засягащ единствено ин-
вестиционните мерки, свързани с търговията със стоки, значението на това Спора-
зумение за международното инвестиционно право е голямо3.  

На първо място, ОУС разполага с компетентност да разгледа дела, свързани с 
чуждестранни инвестиции. Освен Споразумението ТРИМС, следва да се изтъкне, 
че има и други споразумения на СТО като Общото споразумение по търговията с 
услуги и ТРИПС, които съдържат разпоредби, отнасящи се до чуждестранните ин-
вестиции: а именно регулират достъпа на чуждестранни инвеститори и закрила на 
техните права на интелектуална собственост. По този начин те също влизат в обх-
вата на инвестиционен спор, макар и компетентността на ОУС да е ограничена единст-
вено до тълкуване на разпоредбите на съответното споразумение. В този смисъл спо-
ровете пред СТО се различават от споровете по реда на Конвенцията за уреждане на 
инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, които разглеж-
дат традиционните проблеми на международното инвестиционно право4.  

Въпреки това, както посочихме, възможността за разглеждане на инвестиционни 
спорове в рамките на СТО има своето значение. Така по възражение на Европейската 
общност и САЩ срещу приети от Индонезия мерки в областта на автомобилната ин-
дустрия ОУС приел, че предприетите от Индонезия мерки са несъвместими със задъл-
женията на Индонезия по Споразумението ТРИМС и следва да бъдат отменени5. Това 
решение има своето безспорно значение за инвестиционния климат в страната.  

На следващо място, принципно е възможно на ОУС да се възложи да реши и 
спор, произтичащ от разпоредбите на двустранен договор за закрила на инвестици-
ите, споразумение за свободна търговия или друго международно инвестиционно 

                              
1 С оглед разграничаване на инвестиционните мерки ТРИМС от самото споразумение 

ТРИМС, в настоящото изложение към мерките ще се реферира като "мерките ТРИМС", а 
към споразумението – като "Споразумението ТРИМС", "Споразумението" или само 
"ТРИМС" [бел. авт.]. 

2 Verhoosel, G. National Treatment and WTO Dispute Settlement. Adjudicating the 
Boundaries of Regulatory Autonomy, Hart publishing 2002, p. 8 

3 Schill, S.W. The multilateralization of international investment law, Cambridge University 
Press, 2009, p. 50. 

4 Повече за инвестиционните спорове вж. Натов, Н. Право на чуждестранните инвести-
ции. София, изд. Сиела, 1997, с. 197. 

5 WT/DS44/R, Panel Report adopted by the DSB on 23 July 1998 
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споразумение1. Това би било възможно, ако се включи такава разпоредба в текста 
на съответните договори, чрез изменение или чрез подписването на нов протокол, 
както и посредством сключването на глобално споразумение, отнасящо се единст-
вено до разрешаването на инвестиционни спорове. Още през 2000 г. работната гру-
па по взаимоотношенията между търговията и инвестиции към СТО е дискутирала 
възможността инвестиционните спорове да се възложат на ОУС, който осъществя-
ва функциите си въз основа на прозрачна, стабилна и предвидима рамка.  

Системата на СТО е добър пример за комбинация от помирение, медиация и ар-
битраж, която включва и апелативен механизъм. В този смисъл тя е доста по-
развита от традиционния инвестиционен арбитраж и представлява отлична въз-
можност за инвеститорите да уредят възникнал спор с ясно разписани, ефективни и 
прозрачни механизми. Това обаче би довело до рязко увеличаване на броя дела, 
отнасяни до ОУС и свързаните с това проблеми с администрирането на делата. Не 
трябва да се забравя, че механизмът е създаден, за да обслужва интересите само на 
членове на СТО, но не и на отделни засегнати физически или юридически лица.  

Ако системата за уреждане на спорове на СТО допусне разглеждането на други 
инвестиционни спорове, това би довело до повишаване на разходите за издръжка 
на ОУС, които до известна степен могат да се компенсират с разходите, заплащани 
от страните в традиционния инвестиционен арбитраж. От друга страна обаче, стра-
ни по инвестиционните спорове са инвеститори и държави, а страни по споровете 
пред СТО са само членове на СТО (държави и Европейският съюз). Това би създа-
ло дисбаланс в провеждането на производствата и голямо обществено недоволство, 
доколкото "търговците" нямат достъп до механизма за решаване на спорове на 
СТО. Този аргумент е достатъчно силен до този момент, за да не предвижда такава 
възможност за уреждане на инвестиционни спорове пред СТО, различни от споро-
вете, произтичащи от тълкуването на конкретни инвестиционни мерки по споразу-
менията на СТО2. 

3. Значение на практиката на ОУС 

Механизмът за уреждане на спорове по СТО играе централна роля в изясняване-
то и изпълняването на правни задължения, съдържащи се в различните договоре-
ности на СТО. Това на практика означава, че разглеждането и решаването на спо-
рове в рамките на тази система води до тълкуване на разпоредбите на договоренос-
тите и до развитие на съществуващия режим. По този начин системата за уреждане 
на спорове на СТО е централен елемент за осигуряване на сигурност и предсказуе-
мост в многостранната търговска система. Съществена роля за това имат принци-
пите на самата СТО, както и обичайните правила за тълкуване на международното 
публично право. 

                              
1 Subedi, S. P. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle, Hart 

Publishing, 2008, p. 209. 
2 Пак там. 
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Следва да се изтъкне безспорната роля на практиката на ОУС, която се зачита и 
от други трибунали, разглеждащи инвестиционни спорове1. Така трибунали към 
Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА) приемат в 
решения по делата SD Myers2, Pope & Talbot3 и Feldman4, че практиката на ОУС е 
релевантна и може да се прилага при тълкуване в рамките на инвестиционен спор 
от трибуналите на НАФТА.  

Съществува обаче и друго разбиране, което отхвърля практиката на ОУС при 
тълкуването и прилагането на двустранните инвестиционни договори. Един от ар-
гументите е, че в производствата пред ОУС правителството носи тежестта на до-
казване за легитимността на предприетите действия, докато при традиционните 
инвестиционни спорове, произтичащи от нарушаване разпоредбите на двустранен 
инвестиционен договор, тежестта на доказване се носи от инвеститора. В делото 
Thunderbird5 изрично е посочено, че тежестта на доказване на по-неблагоприятното 
третиране, макар и само prima facie, е върху ищеца и това е принципна разлика 
между инвестиционните спорове и споровете, разглеждани от ОУС.  

Разликата в предметния обхват и в нормативна структура на търговското право 
и инвестиционното право е подчертана и в делото Bayindir v Pakistan6. Оттук про-
изтича и вторият аргумент за неприложимост на практиката на ОУС, а именно раз-
личният предмет на уредба на споразуменията на СТО и на инвестиционните спо-
годби, както и използваната различна законодателна техника. Така по делото 
Occidental v Ecuador7 трибуналът отхвърлил аргумента, че практиката на ОУС 
следва да се съобрази при тълкуването на двустранния договор между Еквадор и 
САЩ. Трибуналът приел, че докато СТО визира "сходни продукти", двустранният 
договор за насърчаване на инвестициите се отнася до "сходни ситуации". Нещо 
повече, трибуналът приел, че политиката на СТО относно конкурентните и замес-
тимите стоки не следва да се прилага по същия начин към политика на двустранен 
договор, касаещ "сходни ситуации".  

Възможността практиката на ОУС да се прилага по инвестиционни дела е отре-
чена и в делото Methanex8. В арбитражното решение подробно са анализирани раз-
личните части от НАФТА в сравнение с езика, използван в правото на СТО. Трибу-
налът изтъкнал, че правилата на НАФТА използват различен език в различните си 
части, като езикът бил сходен с използвания от СТО, но не и глава XI, касаеща ин-
вестиционните спорове. Така в решението по делото Methanex се приема, че стра-
ните по НАФТА са наясно с различията в езика и че глава XI от НАФТА, касаеща 
чуждестранните инвестиции, умишлено е използван изразът "сходни ситуации" за 

                              
1 Dolzer, R. Schreuer, C. Principles of International Investment Law (2nd Edition), Oxford 

University Press, p. 205. 
2 SD Myers v Canada, First Partial Award, 13 November 2000, paras 244-7. 
3 Pope & Talbot v Canada, Award on Merits, 10 April 2001, paras 45-63, 68-9. 
4 Feldman v Mexico, Award, 16 December 2002, para 165. 
5 Thunderbird v Mexico, Award, 26 January 2006. 
6 Bayindir v Pakistan, Decision on Jurisdiction, 14 November 2005. 
7 Occidental v Ecuador, Award 1 July 2004. 
8 Methanex v United States, Award, 3 August 2005, Part IV, Ch B, paras 30-5. 
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разлика от "сходни стоки". Въз основа на този извод трибуналът приел, че сходни 
ситуации в контекста на чуждестранните инвестиции не може да се счита за иден-
тичен със "сходни стоки" и от това следва, че инвестиционните разпоредби от 
НАФТА следва да се тълкуват автономно и независимо от практиката на органа за 
уреждане на спорове на СТО. Същевременно в делото Corn Products v Mexico1 се 
приело, че определянето на "сходни продукти", използвано в ГАТТ, и текстът на 
инвестиционните разпоредби на чл. 1102 от НАФТА са близки.  

Налице е противоречие относно значимостта и приложението на практиката на 
ОУС по отношение на международното инвестиционно право. Ако тази тенденция 
се запази, конфликтът между международното търговско право и международното 
инвестиционно право ще се задълбочи2. Имайки предвид използваните термини и 
структура на споразуменията на СТО и тези на инвестиционното право, не може да 
се очаква, че инвестиционните трибунали или ОУС ще променят посоката си и ще 
се стремят към уеднаквяване на практиката си. Това от своя страна задълбочава 
конфликта между правото на международната търговия и правото на международ-
ните инвестиции.  

По-важният въпрос е дали двата режима ще бъдат ревизирани и обединени в 
един общ режим, който да осигури постоянство на юриспруденцията по спорове, 
произтичащи от международната търговия и режима на защита на инвестициите. 
Системата за уреждане на спорове в рамките на СТО може да бъде подходящата 
основа за създаването на единен и непротиворечив режим, който да отговори на 
нуждите на правото на международната търговия и международните инвестиции.  
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Резюме 
Сделките, сключвани при конфликт на интереси, са обект на засилен интерес от страна 

на правната наука. Те са разглеждани предимно в светлината на външните, представителни 
отношения на дружеството с трети лица или във връзка с имуществената отговорност, която 
възниква спрямо директорите, които се отклонят от специалните правила за сключване на 
такива сделки. Вниманието на изследователите обаче съвсем отскоро е привлечено от зна-
чението на вътрешното корпоративно управление за успешното разкриване на конфликт-
ността в условията на концентрираната структура на собствеността. В този смисъл гаранци-
ите за независимостта на директорите от контролиращия акционер са от особена важност. 
От гледна точка на принципа на отчетността правният режим както на обикновеното, така и на 
публичното акционерно дружество все още оставя след себе си множество въпросителни.  

Ключови думи: конфликт на интереси, контрол, миноритарни интереси, независимост 
на директорите, заинтересовани страни. 

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS – A CORPORATE 
GOVERNANCE PERSPECTIVE  

Elina Karpacheva, Ph.D. Student  
Department of Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

elina_karpacheva@hotmail.com 

Summary 
Conflict of interest transactions always have been on the top of the legal scholarship agenda. 

They are often researched from the point of view of the external representative relationship 
between the corporate entity and third contracting parties or with respect to directors’ liability in 
case of breach of the special rules for approval of related party transactions. However, the research 
attention just recently has been drawn to the importance of internal corporate governance for 
successful policing of the conflict of interests in a concentrated ownership structure. In such a 
setting, legal guarantees for directors’ independence from controlling shareholder are essential. In 
the light of the principle of accountability, legal regimes of both closed and public joint stock 
company still leave behind many questions without satisfactory answer. 

Key words: conflict of interest, control, minority shareholders’ interest, director independence, 
interested parties. 
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Необходимостта от правно регулиране на корпоративното управление е свърза-
на с предотвратяването на възможността корпоративните ръководства да сключват 
сделки в свой собствен интерес, а не в интерес на акционерите и дружеството като 
цяло. Преодоляването на този конфликт на интереси не е възможно с договорни 
средства, тъй като обикновено лицата, участващи в тези сделки, имат корпоратив-
ния контрол върху управлението на дружеството – пряко или опосредено. Правото 
за разлика от икономическата наука не вижда съсредоточаването на огромна власт 
в ръцете на едни лица като решение, а по-скоро като проблем, ето защо се намесва 
в регулирането на конфликтите на интереси с императивни правни норми. Правна-
та уредба се съдържа в чл. 240б ТЗ за обикновеното търговско дружество и чл. 114, ал. 
2 ЗППЦК. Други норми, които имат отношение към предотвратяването на конф-
ликта на интереси, е чл. 238, ал. 4 ТЗ и 114, ал. 1 т. 1, букв. б и т. 2 и т. 3 ЗППЦК. 
Съотношението на всичките тези норми е изследвано в българската литература.1 
Нека да проследим отношението на тези текстове на закона, имайки предвид осно-
вополагащата разлика в структурата на обикновеното и на публичното дружество. 
Колев2 и Марков3 обосновават, че текстът на чл. 240б ТЗ има общ характер, а нор-
мата на чл. 238, ал. 4 ТЗ е частен случай на конфликт на интереси. На второ място, 
Колев4 обсъжда чл. 240 б ТЗ като обща хипотеза, а чл. 114, ал. 2 ЗППЦК като специал-
но правило относно сключването на сделки между корпоративните ръководства и са-
мото дружество. За да проверим дали има основание взаимоотношенията между тези 
разпоредби да бъдат преосмислени – нека обсъдим накратко фактическия състав на 
конфликти на интереси, които покриват съответните норми по ТЗ и ЗППЦК.  

Конфликтът на интереси при обикновеното дружество гравитира около институ-
та на договарянето сам със себе си5 – става въпрос за противоречието между члено-
вете на съветите в качеството им на органни представители на дружеството и тях-
ното лично качество като физически лица или като представители на двете страни 
по сделката. Интересен е практическият въпрос какви ситуации на договаряне сам 
със себе си обхваща чл. 240 б ТЗ. На първо място е стандартната хипотеза на дого-
варяне сам със себе си, когато член на управителния орган сключва сделка с дру-
жеството в свое лично качество, като едновременно с това представлява дружест-
вото. На второ място, приложното поле на чл. 240б обхваща всички хипотези, кога-
                              

1 Вж. Касабова, К. Закрила на акционерите в обикновеното и публично акционерно дру-
жество. С., ИК Труд и право, 2010; Марков, М. Задължението за лоялност на членовете на 
управителните органи в АД. – В: Пазари право, 2003 № 10; Колев, Н. Понятията "независим 
директор" и "незаинтересован" директор по българското акционерно право. – В: Търговско 
право, 2010, № 1; Голева, П. Проблемът за конфликта на интереси в акционерното право и 
неговото решаване в българското дружествено право. – В: Пазар и право, 2004, № 8. 

2 Колев, Н. Понятията "независим" директор и "незаинтересован" директор…, с. 42. 
3 Марков, М. Задължението за лоялност на членовете на управителните органи в АД. с. 8. 
4 Колев, Н. Понятията "независим директор" и "незаинтересован" директор. В: Търговс-

ко право, 2010, № 1, с. 4. 
5 Касабова, К. Закрила на акционерите…, с. 121, и Таков, Кр. Доброволно представител-

ство. С., 2006, с. 261: Договорите с членовете на съветите и свързаните с тях лица са "остра 
проявна форма" на договаряне сам със себе си, квалифициран и утежнен състав на чл. 38, 
ал. 1 ЗЗД. 
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то членът на управителния орган е в отношение на свързаност1 с насрещната страна 
по сделката. Много важно за разбиране на свързаността е именно пречупването ѝ 
през призмата на института на договарянето сам със себе си – съответният овластен 
член на съвета на директорите, съотв. управителния съвет, представлява при 
сключването на сделката и двете страни2, но в две различни правни качества, а 
свързаността се проявява на базата на отношенията между двете юридически лица – 
съконтрахенти.3 Още хипотези на конфликтност в условията на свързаност – напр. 
по § 1, ал. 1, т. 2 от ДР на ТЗ, когато овластен член на съвета сключва сделка с друг 
търговец, на когото е прокурист или търговски пълномощник. Или пък по § 1, ал. 1, 
т. 8 от ДР на ТЗ, когато съответният овластен член на съвета на директорите, съотв. 
управителния съвет е търговски представител на друг търговец. Най-важна за прак-
тиката изглежда хипотезата на § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на ТЗ – "лицата, едното от които 
участва в управлението на дружеството на другото", когато овластеният член на 
съвета едновременно с това управлява и представлява другото дружество – съ-
контрахент. Хипотезата на свързаност между две акционерни дружества4 опреде-
лено е налице, когато органният представител на едното АД (овластен по чл. 235, 
ал. 2 ТЗ) е едновременно и овластен по чл. 235, ал. 2 ТЗ член на корпоративното 
ръководство на дружеството, насрещна страна по сделката. Но дали това важи и за 
хипотезата, при която член на корпоративно ръководство сключи сделка от името 
на АД с дружество, в което той също е член на съвет, но не е овластен с представи-
телна власт по чл. 235, ал. 2 ТЗ.5 Отговорът на този въпрос много добре показва 
границата на приложното поле на чл. 240б ТЗ. Според Колев6 тази хипотеза попада 
в обхвата на чл. 240б ТЗ. Според Касабова7 в този случай чл. 240б ТЗ е неприло-
жим. Щом възниква неяснота за приложното поле на чл. 240б ТЗ в случаите, когато 
лицето е едновременно член на корпоративните ръководства на двете дружества 
съконтрахенти, какво се случва в хипотезата, когато органният представител е ед-
новременно и член на надзорния съвет на дружеството съконтрахент. Още – при-
ложим ли е чл. 240б ТЗ, ако органният представител сключва сделка с дружество, в 
което притежава поне 5 на сто от акциите с право на глас (хипотезата на свързаност 
по чл. § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на ТЗ). По-сложен е въпросът в случая на упражняван 
корпоративен контрол по смисъла на § 1в от ДР на ТЗ. Тъй като съответният овлас-
тен член на съвета на директорите, съотв. управителния съвет, не представлява и 

                              
1 Бел. ав. свързаност по смисъла на § 1. (1) и (2) от ДР на ТЗ.  
2 Колев, Н. Органно представителство…, с. 120.  
3 Изключение от това е т. 1 на ал. 1, § 1 от ТЗ, уреждащ хипотезата на родство. При нея, 

ако съпрузи сключват от името на представляваните от тях дружества сделка – ще е налице 
конфликт на интереси. Ако обаче единият от тях не е в ролята на представляващ едното 
дружество, конфликтност според разума на чл. 240б ТЗ не би трябвало да възниква. 

4 Разбира се, хипотезите могат да бъдат най-разнообразни в зависимост от вида на юри-
дическите лица, които сключват сделката. 

5 При условие че забраната на чл. 237, ал. 4 ТЗ е преодоляна изрично с устава или при 
наличието на изрично съгласие на органа, избрал члена на съвета. 

6 Колев, Н. Органно представителство…, с. 120. 
7 Касабова, К. Закрила на акционерите…, с. 124. 
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управлява при сключването на сделката и двете дружества, тези хипотези не по-
падат в обхвата на чл. 240б ТЗ. Интересен е също въпросът дали чл. 240б ТЗ се от-
нася и за член на надзорен съвет. Според Стефанов1 задължение за уведомяване 
при АД с двустепенна система на управление имат не само членовете на управи-
телния съвет, но и тези на надзорния. Тази позиция не може да бъде възприета, тъй 
като надзорният съвет не участва по принцип във външни правоотношения на дру-
жеството (не сключва сделки) и няма правомощия за управление и разпореждане. 
При него е налице друга правна фигура – на "не/зависимост". Също така не е въз-
можно управителният съвет да одобрява по какъвто и да е начин действията на 
надзорния съвет – това би било строго противоречие с начина на функциониране на 
самата корпоративна форма.  

Режимът на сделките със свързани лица при обикновеното АД отразява стандар-
тния конфликт на интереси, а именно – доверителния проблем за поведението на 
управляващите дружеството лица спрямо акционерите. Подобни дружества обик-
новено имат не много голям кръг акционери, които са разпределили помежду си 
сравнително съпоставими пакети от акции и отблизо наблюдават и "надзирават" 
дейността на съветите. Затвореният характер на обикновеното дружество не пред-
полага наличието на множество миноритарни акционери и следователно е освобо-
дено от конфликта контролиращ – миноритарен акционер. Следователно прекале-
ното разширяване на обсега на чл. 240б ТЗ по посока включване на хипотези, свър-
зани с упражняването на контрол, е ненужно и дори би утежнило икономическата 
дейност на дружеството. С оглед на принципите на корпоративно управление обаче 
би трябвало съдът да изгради константна съдебна практика, която да разшири тъл-
куването на свързаността в хипотезата на § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на ТЗ във вр. с чл. 
240б ТЗ по посока членовете на корпоративните ръководства, независимо дали са 
овластени с представителна власт, които сключват сделка с друго дружество, в кое-
то са едновременно членове на корпоративни ръководства – независимо дали ов-
ластени или не по чл. 235, ал. 2 ТЗ. Това на първо място би било в съответствие с 
чл. 235, ал. 1 ТЗ, който прогласява, че директорите управляват дружеството колек-
тивно, а и при АД всички членове на корпоративните ръководства имат еднакви 
права и задължения на управление (и представителство) независимо от вътрешното 
разпределение на функциите (чл. 237, ал. 1 ТЗ). Също така чл. 240б ТЗ би трябвало 
да се прилага и в ситуацията, когато член на съвет сключва сделка с дружество, на 
което е едновременно член на надзорния съвет. Има две причини за това – едната е, 
че обикновено при двустепенната система управителният съвет и надзорният съвет 
често ръководят дружеството като един "разширен борд", и второ, членовете на 
надзорния съвет имат най-пълната информация за дейността и развитието на дру-
жеството – понякога повече дори от големия акционер. Следователно сделки, 
сключени от едно лице в двете му качества, което разполага с перфектна информа-
ция и за двете дружества – съконтрахенти, предполагат възможност за злоупотреба, 
ето защо интересът трябва да бъде разкрит. 
                              

1 Стефанов,  Г. Новата нормативна уредба за разкриване на конфликт на интереси между 
акционерното дружество и членове на надзорен съвет, управителен свет и съвет на директо-
рите. – Търговско право, 2005, № 2, с. 11. 
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При обикновеното АД има още една норма, която се занимава с конфликта на 
интереси и това е чл. 238, ал. 4 ТЗ. Този член е под заглавието "Кворум и мнозинст-
во", ето защо се отнася до процедурата по вземане на решения от страна на корпо-
ративните ръководства. В Търговския закон е употребено прилагателното "заинте-
ресувано", но какво значение влага ТЗ в това понятие. Става въпрос за наличието 
на интерес от страна на член на съвет във връзка със сключваната сделка или конк-
ретен поставен за решаване въпрос, който би могъл да повлияе на неговата безп-
ристрастна преценка да взема решения в интерес на дружеството и на всички акци-
онери. В този случай не сe прави преценка дали наистина съществува реален конф-
ликт на интереси, т.е. реално несъответствие между личните и корпоративните ин-
тереси, от значение е наличието но потенциалната възможност да възникне конф-
ликт. Това почива на управленската презумпция, че никой не действа против собст-
вените си интереси или интересите на лица, с които има определена връзка. Това 
важи с особена сила за мениджърите, които по професионално занятие извършват 
управление на чуждо имущество. Правният режим не се впуска в преценка на су-
бективната страна при вземането на решения от страна на директорите, което е 
практически невъзможно, а ex ante преследва възникването дори на потенциална 
възможност за конфликт.  

Подходът е съвсем различен при регулирането на конфликтите на интереси при 
публичното акционерно дружество. На първо място, при него липсва обективната 
характеристика – сделките не се преценяват с оглед на техния предмет – чл. 114, ал. 
2 ЗППЦК. За сметка на това обхватът на субективната характеристика е значително 
разширен – чрез включването на дефиниция на понятието "заинтересувани лица" в 
чл. 114, ал. 6 ЗППЦК.  

В заинтересуваността по чл. 114, ал. 6 ТЗ попадат две основни категории лица – 
на първо място лицата, осъществяващи управлението на дружеството (субективна-
та страна на чл. 240 б ТЗ), включително прокуристът, но и редица други лица, кои-
то притежават определен брой акции от дружеството (лицата, които притежават, 
пряко или непряко, най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА и следователно могат да 
упражняват решаващо влияние благодарение на мнозинството от гласовете си) или 
които "могат да го контролират" – т.е. лица, които упражняват контрол по друг 
начин освен чрез упражняването на правото на глас на акциите, които притежават.1 
Това важно разширение на обхвата на заинтересованите лица е неслучайно – то 
обхваща случаите на конфликти на интереси, породени от присъствието на контро-
лиращ акционер. Тези конфликти на интереси са типични за публичното АД, при 
което разделението на собствеността от контрола е достигнало своя завършек. Как-
то видяхме, в континенталните правни системи – конфликтите на интереси се из-
местват по посока миноритарни акционери – контролиращ акционер. Ето защо 
ЗППЦК с императивни правни норми урежда два основни състава на конфликти на 
интереси, присъщи на корпоративната форма на управление и обяснени от теорията 

                              
1 За възможностите за упражняване на контрол извън притежанието на мажоритарен дял 

от собствеността, вж. глава II и Бузева, Т. Холдинг. С., Сиби, с. 183-184.  
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за агентските разходи1. При публичната корпорация е възможно интересите на ак-
ционерите да бъдат засягани от две категории лица – веднъж от членовете на кор-
поративните ръководства и втори път от контролиращия акционер. Заинтересува-
ността на изброените лица2 е само потенциална, тъй като те упражняват решаващо 
влияние при управлението на дружеството. Конфликтността става реална, когато 
така изброените лица в чл. 114, ал. 6 ЗППЦК (или свързани с тях лица) са насрещна 
страна по сделката, сключвана от контрираното публично дружество, неин предс-
тавител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или 
действията. Тази хипотеза прилича на договарянето сам със себе си по чл. 240б ТЗ, 
макар и с доста разширен обхват. По-интересни са хипотезите на т. 2 и 3 на ал. 6, 
чл. 114 ЗППЦК: когато заинтересованите лица притежават "пряко или непряко най-
малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо 
лице, което е насрещна страна по сделката, неин представител или посредник по 
сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията" или са "чле-
нове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, 
членове на такива органи или прокуристи на такива юридически лица". При пуб-
личното дружество не само не възниква въпросът съществува ли заинтересуваност, 
когато член на съвета сключи сделка от името на АД с дружество, в което той също 
е член на управителния орган, но и е добавена хипотезата, при която лицето е член 
на съвет на публичното дружество и едновременно с това член на надзорен съвет в 
друго акционерно дружество. Макар надзорният съвет да няма управителни и пред-
ставителни функции – все пак влиянието е налице. Също така, не възниква съмне-
ние, че влияние ще съществува и когато съответното заинтересовано лице е конт-
ролиращ акционер на две дружества, които сключват сделка помежду си или в чия-
то полза се извършва сделката3. Включването на свързаните лица още повече раз-
ширява приложното поле на чл. 114 ЗППЦК спрямо икономическите групи от дру-
жества. То ще обхваща случай, когато акционер контролира едната страна по сдел-
ката, а другата страна е непряко контролираното от него дружество, а свързано с 
него дружество.  

                              
1 Бел. ав. единият конфликт е стандартният доверителен конфликт между акционери и 

мениджмънт, а вторият конфликт е опосреден – между контролиращ акционер и не-
контролиращи миноритарни акционери. Неговата същност е обяснена от агентската теория, 
но неговата същност не е доверителна. 

2 Става дума за "членовете на управителните и контролните органи на публичното дру-
жество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият 
прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в 
общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – 
членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юриди-
чески лица, членове на такива органи, неговия прокурист, лица, които пряко и/или непряко 
притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни 
от публичното дружество, както и свързаните с тях лица". 

3 На практика такава хипотеза би възникнала при договарянето в полза на трето лице, 
вж.: Калайджиев, Ал. и колектив. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. С., 2005, Труд и право, с. 444. 
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Както се вижда, заинтересуваността обхваща доста широк кръг от лица. Профе-
сионалното управление на чужди средства винаги предполага, че участващите лица 
са специалисти не само в икономическите отношения, но и в заобикалянето на 
предвиденото от императивната правна рамка. Съветите могат да сключват сделки, 
които привидно да излизат извън обхвата на чл. 114, ал. 2 ЗППЦК, и въпреки това 
да са заредени с висока степен на конфликтност, водейки до експроприация на 
дружественото имущество. Пример за успешна борба с поведението в собствен 
интерес от страна на директорите е американската правна система, която противно 
на очакваното – при нея корпоративният контрол е съсредоточен в ръцете на борда 
на директорите и на тях им е дадено широка възможност за собствено управленско 
усмотрение – успешно се справя със закрилата на множеството малки инвеститори, 
преследвайки строго неразкриването на конфликтите на интереси. В американското 
корпоративно управление е изключително трудна реализацията на отговорността 
на директорите за липсата на дължима грижа, но пък при настъпили вреди за дру-
жеството фактът на неоповестяването на конфликтността на една сделка неизбежно 
довежда до намесата на съда във връзка с нарушаването на задължението за лоял-
ност и реализирането на имуществената отговорност на директорите.  

Самата процедура по разкриването на конфликтността не е уредена подробно от 
ЗППЦК. Там единствено се казва, че подобни сделки подлежат на предварително 
одобрение от управителния орган на публичното дружество. Веднага възниква въп-
росът как би трябвало да протече процедурата при заинтересовано поведение на 
контролиращия акционер и достатъчна ли е в този случай защитата на интересите 
на дружеството и на миноритарните акционери при разкриването на конфликтност-
та пред управителния орган. Както видяхме, самото определение за контрол е уп-
ражняването на решаващо влияние върху корпоративните ръководства – ето защо 
съвета на директорите, съотв. управителният съвет, винаги би одобрил подобна 
конфликтна сделка в интерес на акционера. Корпоративните ръководства, ако не 
действат в интерес на контролиращия акционер, са поставени пред дилемата – или 
да загубят работата си още на следващото заседание на ОСА, или да сключат сдел-
ката при условията на експроприация на дружественото имущество и да се надяват, 
че отговорността им няма да бъде реализирана с намесата на миноритарните акци-
онери. Тази дилема би могла да бъде по-лесна, ако се предвиди, че директорите 
могат да бъдат освобождавани от длъжност единствено при наличието на специал-
ни основания за това – например нарушаване на задължението за лоялност към 
дружеството. По този начин те ще имат възможността наистина да упражняват сво-
бодната си управленска преценка. Към момента правната рамка стимулира дирек-
торите към точно противоположното поведение – да не защитят интереса на дру-
жеството пред заплахата от натиска на контролиращия акционер. Друга възмож-
ност за справяне с конфликта на интереси, идваща от англо-американската правна 
система, е наличието на независими директори, които са освободени от влиянието 
на контролиращия акционер. Заслужава внимание възможността при двустепенната 
система сделките със свързани лица да бъдат одобрявани от надзорния съвет на 
дружеството. В този смисъл идва и предложението de lege ferenda текстът на чл. 
114, ал. 2 ЗППЦК да бъде променен, както следва: сделките на публично дружест-
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во с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на пред-
варително одобрение от независимите членове на съвета на директорите, съот-
ветно на надзорния съвет при двустепенната система на управление.  

В заключение, съотношението на текстовете на закона, занимаващи се със сдел-
ките, сключвани при конфликт на интереси, трябва да бъдат преосмислени, имайки 
предвид основополагащата разлика в структурата на обикновеното и на публичното 
акционерно дружество. Би трябвало да се приеме становището на Касабова1 и Сте-
фанов2, че текстът на чл. 240б ТЗ е специална норма на конфликт на интереси, при-
ложима за обикновеното, затворено акционерно дружество по отношение на обща-
та норма на чл. 238, ал. 4 ТЗ.3 Поради систематичното тълкуване на чл. 238 ТЗ, кой-
то урежда начина на вземане на решения от страна на съветите – процедура по гла-
суване, кворум и мнозинство – тази норма се прилага както при едностепенната, 
така и при двустепенната система на управление и нещо много важно – за разлика 
от чл. 240б ТЗ е приложим и при вземането на решения от страна на надзорния съ-
вет. Както стана ясно, в литературата се приема по-скоро, че чл. 240 б ТЗ обхваща 
единствено хипотези на сключване на сделки от страна на съвета на директорите, 
управителния съвет, и то от изпълнителните членове на съветите, оправомощени по 
чл. 235, ал. 2 ТЗ. Нещо повече, чл. 238, ал. 4 ТЗ е приложим и към публичното ак-
ционерно дружество, тъй като при него липсва изрична разпоредба за процедурата 
по вземане на решения от страна на съветите. Такава процедура обаче може да бъде 
уредена с договорни норми в правилниците за дейността на съветите, но разбира се, 
в съответствие с императивността на изискването за разкриване на конфликтите на 
интереси, проявление на принципа на честността и отговорността при доброто кор-
поративно управление.  
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Резюме 
Представителството, като един от най-важните институти на гражданското право, е 

предмет на широки дискусии в българската правна теория. В настоящия научен труд е разг-
ледана ситуацията при договаряне във вреда на представлявания и проблемите свързани с 
прилагането на чл. 40 ЗЗД. Разкритикувана е разпоредбата на чл. 40 ЗЗД и е предложена 
една нова, непозната за българската правна доктрина теза за правните последици, които 
съпътстват договарянето във вреда на представлявания. De lege ferenda е дадено предложе-
ние за усъвършенстване и уеднаквяване на законовите разпоредби, свързани с един от еле-
ментите на конфликта на интереси, а именно този при договаряне във вреда на представля-
вания. В резултат на това си поставям за основна цел да допринеса за избягване на противо-
речивата съдебна практика, която се създава при прилагането на разпоредбата от българс-
ките съдилища.  

Ключови думи: гражданско, право, представителство, договаряне, представлявания, чл. 
40 ЗЗД. 
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Summary 
Representation, as one of the most important institutes of civil law, is a subject of extensive 

discussion in Bulgarian legal theory. Here the situation in negotiating the detriment of the principal 
and the problems related to the application of Art 40 (LOC) has been viewed. The provision of Art 
40 /LOC is criticized and is offered a new unfamiliar to the Bulgarian legal doctrine thesis on the 
legal consequences that accompany the negotiations to the detriment of the principal. De lege 
ferenda has been proposed to improve and harmonize the legal provisions related to one of the 
elements of interest conflicts, namely that in agreeing with the detriment of the principal. As a 
result, the main objective that I set is to contribute to the avoidance of contradictory case law that 
is created in the application of the provision of Bulgarian courts. 

Key words: civil, law, representation, negotiation, principal, Art 40 (LOC). 
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Увод 

Представителството е правно явление, при което един правен субект – предста-
вителят – извършва правни действия, които пораждат правни последици в правната 
сфера на друг правен субект – представлявания. Общите правни норми, които 
уреждат гражданскоправния институт на представителството се съдържат в чл. 36-
43 Закон за задълженията и договорите (ЗЗД). Представителството се явява и комп-
лексен институт на частното право, в който се включват и специалните норми за 
представителството от другите частноправни отрасли. 

Представителство се дели на доброволно и законно.1 В научния труд ще разгле-
дам случаите на договаряне във вреда на представлявания по чл. 40 ЗЗД единствено 
при доброволното, наричано още договорно представителство2. Тъй като при за-
дължителното представителство на недееспособните от техните родители или нас-
тойници проблемът за приложимостта на чл. 40 ЗЗД спрямо безвъзмездни и само-
обременяващи актове въобще не се поставя, защото там вместо този текст действа 
специалното правило на чл. 130, ал. 3 и 4 Семеен кодекс (СК). 

1. Защита срещу неправомерно упражняване на представителната власт  

В значителен брой от случаите представителна власт възниква чрез упълномо-
щаване.3 Упълномощаването се извършва чрез едностранна сделка, с която упъл-
номощителят (представляваният) овластява представителя (пълномощника) да из-
вършва правомерни правни действия от негово име, които пряко да го обвързват.4 
Въз основа на пълномощното представителят придобива непритезателното субек-
тивно право да извършва правни действия, които да пораждат правни последици в 
правната сфера на представлявания, който има задължение да търпи настъпването 
на последиците. Упражняването на това субективно право от представителя крие 
опасности за интересите на представлявания. Затова в правната теория5 се приема, 
че при липса на задължение за упражняване на представителната власт за предста-
вителя, той по конклудентен начин чрез извършване на правни действия от името 
на представлявания поема възложената му поръчка и следва да я изпълнява с гри-
жата на добър стопанин, както изисква ЗЗД.  

Задължението на представителя да действа в интерес на упълномощителя си е 
принцип в института на доброволното представителство. Нарушението на този 

                              
1 Разграничителен критерий между доброволното и законовото представителство е въз 

основа на какъв юридически факт възниква представителната власт на представителя.  
2 Наименованието "договорно представителство" идва от стария ЗЗД, защото тогава 

представителна власт се е учредявала чрез двустранна сделка – договор. 
3 За учредяване, прекратяване, действие на упълномощаването, преупълномощаване виж 

Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С., Софи-Р, 2002, с. 623-637. 
4 Установени са специални термини, с които се назовават страните по представителното 

правоотношение: представляваният се нарича упълномощител, а представителят – пълно-
мощник. Виж Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С., Софи-Р, 2002, с. 623. 

5 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял 2. 1973  г. Павлова, М. Граждан-
ско право. Обща част. С., Софи-Р, 2002. 
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принцип влече различни правни последици, които са в зависимост от конкретните 
обстоятелства, обусловили неспазването му. Когато извършените от представителя 
действия са в рамките на учредената му представителна власт, дори и тези действия 
да не са в интерес, а във вреда на упълномощителя, то те запазват валидността си 
по отношение на добросъвестния съконтрагент. В този случай обаче упълномощи-
телят разполага с правото да претендира вреди от представителя, а когато предста-
вителят съзнателно е действал против законните интереси на представлявания, но-
си наказателно отговорност за злоупотребата с доверие по чл. 217, ал. 2 НК. Но 
чрез наказателната отговорност на недобросъвестния представител не могат да се 
защитят в достатъчна степен интересите на упълномощителя. Поради това в чл. 40 
ЗЗД е уреден състав, при който недобросъвестно извършено правно действие е ли-
шено от правни последици във правната сфера на представлявания.  

2. Фактически състав на чл. 40 ЗЗД 

Според чл. 40 ЗЗД, ако представителят и лицето, с което той договаря, се 
споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за 
представлявания1. Разпоредбата инкорпорира в себе си договарянето във вреда на 
представлявания, като най-тежката проявена форма на конфликта на интереси.  

От буквалното тълкуване на разпоредбата се стига до извода, че за да настъпят 
правните последици на чл. 40 ЗДД, е нужно (1) действително представително пра-
воотношение, (2) "споразумяване" между представителя и третото лице, (3) увреж-
дането на упълномощителя да е резултат на споразумяването. Но от това стриктно 
тълкуване на разпоредбата, ще е нужно "споразумение", което означава постигане 
на съгласие между представителя и третото лице, за да настъпят правните ѝ после-
дици. А тази формулировка на чл. 40 ЗЗД, макар и вярна на буквата на текста, е 
прекалено тясна. По този начин разпоредбата трябва да се тълкува поправително. 
"Споразумяването във вреда на представлявания" е необходимо да се разбира не 
само като конкретен сговор, а да обхваща и случаите, в които третото лице е дейст-
вало умишлено или грубо небрежно. Тоест третото лице да е знаело или да не е 
могло да не знае за увреждането на упълномощителя.2  

От друга страна обаче, е без значение поведението на представителя за настъп-
ването на правните последиците на разпоредбата. Защото, макар и добросъвестно 
да е действал той при сключването на сделката, тоест да не е знаел, че ще навреди 
на правния субект, който представлява, достатъчно е третото лице да е знаело или 
да не е могло да не знае за увреждането на упълномощителя. Тоест то да е действа-
ло недобросъвестно, за да се приложи правилото на чл. 40 ЗЗД.  

 

                              
1 Необходимо е обаче разширително тълкуване на разпоредбата, така че правната норма 

да не се ограничава само до договорите и едностранните сделки. Тя следва да се прилага 
при извършване на всяко правно действие чрез представител, когато е възможно представи-
телят да се споразумее във вреда на представлявания. Виж Павлова, М. Гражданско право. 
Обща част. С., Софи-Р, 2002, с. 620-621 

2 Таков, К. Доброволно представителство. С., Сиби, 2006, с. 268-275. 
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В обобщение – по-съответно на духа на закона и нуждите на живота би следвало 
фактическият състав на разпоредбата на чл. 40 ЗЗД да се състои от два елемента: 

Първият е пълномощникът да сключи обективно увреждаща сделка, като по то-
зи начин увреди интересите на представлявания. 

А вторият елемент е третото лице да е знаело за увреждането или да не е могло 
да не знае, тоест да е действало недобросъвестно. 

Така чрез изискването за тежка форма на вината ще се сложи ефективна прегра-
да пред злоупотребата с това правило и ще се попречи на корупцията, която в 
днешно време е особено срещано явление.1 

3. Правните последици на чл. 40 ЗЗД 

Текстът на чл. 40 ЗЗД гласи, че когато "представителят и лицето, с което той 
договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не поражда 
действие за представлявания". От буквалното тълкуване на израза "не поражда 
действие" се стига до извода, че става въпрос за относително недействителен дого-
вор. По този начин увреждащата сделка ще е действителна и ще поражда всички 
правни последици, поради което увреденото лице, в случая упълномощителят, 
трябва да предяви конститутивен иск, за да се освободи от правните последици, а 
не това е смисълът на закона.  

Преобладаващото мнение в доктрината е, че договорът е нищожен2 на основание 
чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД, а именно противоречие на добрите нрави. Смята се, че става 
въпрос за особена проявна форма на неморално действие. Но това схващане е твър-
де крайно. То не допуска възможността за потвърждаване на договора, сключен във 
вреда на представлявания, и разбира разпоредбата на чл. 40 ЗЗД като частен случай 
на неморални сделки и като тяхна нормативна тавтология3. Също, ако се приеме 
тезата за нищожност на сделката, то би било злоупотреба с право, ако недобросъ-
вестната страна реши да се позове на тази нищожност.4 

Другото мнение в доктрината е, че договорът, сключен във вреда на представля-
вания, е висящо недействителен5. Изхожда се от разбирането, че представителят е 
длъжен да действа в интерес на представлявания и че това е смисълът на предста-
вителната власт, а именно, че увреждащото недобросъвестно действие е действие 
извън пределите на представителната власт, защото никой не учредява представи-
телна власт против интересите си. Оттук се прави изводът, че в тези случаи сделка-
та е в състояние на висяща недействителност и има последиците на договор, склю-
                              

1 За аргументи в подкрепа на тезата Вж. Таков, К. Доброволно представителство. С., Си-
би, 2006  г., с. 270-275. 

2 Павлова, М. Гражданско право. с. 621; Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща 
част. Дял 2. 1973  г., с. 329; също и Кожухаров, Ал. Представителство. – ГСУ ЮФ, 1964, 2 с. 16. 

3 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял 2. 1973  г., с. 329. 
4 Кунчев, К., Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част 

2. С., Сиби, 2015, с. 401. 
5 Таков, К. Доброволно представителство. С., Сиби, 2006  г., с. 275-278; Кунчев, К. Закон 

за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част 2. С., Сиби, 2015,  
с. 400-401. 
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чен при липса на представителната власт, какъвто е случаят на чл. 42 ЗЗД, и предс-
тавляваният може винаги да потвърди сделката по аргумент от същия член.1  

De lege lata тезата за висящата недействителност на договор, сключен във вреда 
на представлявания, е много по-приемлива от ригористичното разбиране за чисто 
забранителна функция на чл. 40 ЗЗД. Наред с това, ако се възприеме първото застъ-
пено схващане (за нищожност поради противоречие на добрите нрави), би се оказа-
ло, че чл. 40 ЗЗД е излишен на фона на чл. 26, ал. 1 ЗЗД2, докато второто разбиране 
придава самостоятелен характер на законовия текст. Но и тази теза страда от не-
достатъци. Висящата недействителност като последица на чл. 40 ЗЗД може да се 
проточи неопределено дълго във времето. Тази продължителност на висящността, 
неопределимостта на момента на затвърждаването на правата и произволността на 
позоваването на недействителността от страна на упълномощителя са нетърпими 
следствия. 

Въз основа на различните мнения в българската доктрина за правните последици 
на чл. 40 ЗЗД се създаде и противоречива съдебна практика. Преобладаващо в съ-
дебната практика се приема, че в случаите на чл. 40 ЗЗД е налице нищожност, като 
основанието е противоречие на добрите нрави. В Решение № 27 от 2.02.2015 г. по 
гр. Д. № 4265/2014 г., ВКС, 4 г. о. договорът във вреда на представлявания е обявен 
за нищожен на основание чл. 26, ал. 1, пр. 3, а именно противоречие на добрите 
нрави.3 Но в по-нови решения на ВКС, постановени по чл. 290 ГПК, се приема, че в 
случая по чл. 40 ЗЗД се касае за относителна недействителност. В този смисъл е 
Решение № 21 от 24.03.2015 г. по гр. д. № 3529/2014 г., ВКС, 4 г. о., в което съста-
вът на ВКС отхвърля класификацията на въззивният съд на договорите във вреда на 
представлявания като нищожни на основание чл. 26, ал. 1, пр. 3 във връзка с чл. 40 
ЗЗД, т.е. като иск за абсолютна нищожност поради противоречие с добрите нрави и 
дава квалификация на иска по чл. 40 от ЗЗД – за относителна недействителност 
спрямо ищеца упълномощител.4 

Прегледът на съдебната практика по въпросите на договарянето във вреда на 
представлявания прави силното впечатление, че в никое съдебно решение не се 
споменава за висяща недействителност. По този начин съдилищата пренебрегват 
най-приемливата правна последица на правните актове, сключени във вреда на 
представлявания с оглед на съвременното законодателство. Висящата недействи-
телност създава голяма несигурност в гражданския оборот, а това е неприемливо и 
трябва да се избягва от законодателя. Преодоляването на несигурността в оборота в 

                              
1 В този смисъл вж. Таков, К. Доброволно представителство. С., Сиби, 2006, с. 264-304; с 

подобни аргументи вж. и Конов, Т. Недействителност на сделката по чл. 40 от ЗЗД. Търгов-
ско право, 1996, н. 2. 

2 Конов, Тр. Недействителност на сделка по чл. 40 ЗЗД. ГСУ, т.81-1, 1989, с. 193. 
3 В същия смисъл е Р. № 1444 от 4.11.1999  г. по гр. Д. № 753/1999  г., ВКС, 5  г. о.; Р. № 160 

от 14.03.2006  г. по гр. д. № 325/2004  г., ВКС, 2  г. о.; Р. № 597 от 28.05.2008  г. по гр. д. № 2365/ 
2007  г., ВКС, 1  г. о.; Р. № 615 от 15.10.2010  г. по гр. д. № 1208/2009  г., 3  г. о.; Р. № 934 от 
13.09.2010  г. по гр. д. № 3657/2008  г., ВКС, 4  г. о. 

4 В същия смисъл е Р. № 23 от 03.04.2013  г. по т. д. № 993/2011  г. на 1 т. о. ВКС; Р. № 97 от 
08.02.2013  г. по т. д. № 196/2011  г. на ВКС, 1 т. о. 
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този случай може да стане само чрез решително усъвършенстване на законовите 
разпоредби, свързани с един от елементите на конфликта на интереси – договаря-
нето във вреда на представлявания.  

Според мене най-добре отговарящо на сигурността и справедливостта в граж-
данския оборот, ще бъде правните последици на договарянето във вреда на предс-
тавлявания да водят до унищожаемост. Тезата за унищожаемостта, която застъп-
вам, е непозната за българската правна теория. Не такава е обаче за чуждите и меж-
дународни нормативни актове. PECL и PICC 2004 предвиждат унищожаемост на 
договора, сключен във вреда на представлявания. Същите правните последици нас-
тъпват и според чл. 1394 от италианския Codice civile. Първото предимство на това 
разрешение е, че договорът, сключен от представителя, ще бъде действителен и ще 
породи правните си последици. Но поради това, че е сключен във вреда на предс-
тавлявания, последиците ще могат да бъдат заличени с обратна сила, както е при 
всички унищожаеми договори. Следващото и най-голямо предимство на тезата е, 
че унищожаемостта ще може да се предвиди в точно предвидения срок, което ще 
създаде сигурност в оборота.  

De lege ferenda предлагам договорите, сключени във вреда на представлявания, 
да бъдат унищожаеми и това да се предвиди като отделно основание в чл. 27 ЗЗД. 
По този начин текстът на чл. 27 ЗЗД следва да придобие следната редакция: "Уни-
щожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключени от техен пред-
ставител без спазване изискванията, установени за тях, договорите, сключени във 
вреда на представлявания, както и договорите, сключени при грешка, измама, зап-
лашване или крайна нужда." Така договарянето във вреда на представлявания ще 
бъде отделно основание за унищожаемост на договорите, изпълнили фактическия 
състав на чл. 40 ЗЗД, който от своя страна de lege ferenda трябва да придобие след-
ния вид: "Ако представителят действа във вреда на представлявания и лицето, с 
което той договаря, е недобросъвестно, договорът е унищожаем." – чл. 40, ал. 1 
ЗЗД. С оглед осигуряване на сигурност в оборота de lege ferenda е необходимо и 
предвиждането на точно предвиден срок за позоваване на унищожаемостта от 
страна на представлявания. В чл. 40 ЗЗД ще се формулира нова ал. 2, която ще гла-
си: "Представляваният може да се позове на унищожаемостта в едногодишен 
срок от узнаването за договора, но не по-късно от три години от сключването 
му." – чл. 40, ал. 2 ЗЗД. Този разумен според мене срок ще внесе яснота в облигаци-
онното отношение и макар да има най-малко съмнение за накърняване на интереси-
те на представлявания, след изтичането на някой от предвидените срокове, догово-
рът ще бъде абсолютно действителен, без да страда от никакъв порок.  

Заключение 

Така формулирана разпоредбата на чл. 40 ЗЗД, по международен образец, ще 
внесе яснота и сигурност в гражданските и облигационни отношения, породили се 
от гражданскоправния институт на представителството. Ще се сложи преграда пред 
злоупотребяването с представителната власт, като една от най-тежките проявни 
форми на конфликта на интереси. И не на последно място ще се уеднакви съдебна-
та практика, свързана с прилагането на чл. 40 ЗЗД. 
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Резюме 
Докладът разглежда последиците, които настъпват за управителя на ООД, когато той 

или друго търговско дружество, на което е управител, бъдат обявени в несъстоятелност. 
Разгледан е и частният случай на последиците по отношение на управителя и едноличен 
собственик на капитала в ЕООД. Направени са и предложения de lege ferenda за попълване 
на празнини в законодателството. 

Ключови думи: несъстоятелност, управител, освобождаване, съдружници. 

DISMISSAL OF THE MANAGER OF A LIMITED LIABILITY COMPANY  
ON THE GROUNDS OF ART. 141, PAR. 8, PROP. 1 AND 2  

OF THE COMMERCIAL ACT, ARISING AFTER HIS APPOINTMENT 

Svetoslav Pandilov, Student  
Faculty of Law, UNWE  
spandilov@gmail.com 

Summary 
The report examines the consequences for the manager of a limited liability company, arising 

when the manager or other company managed by him are adjudicated bankrupt. The consequences 
for a manager and sole shareholder of a private limited company are also examined.  

Suggestions de lege ferenda are made in order to fill gaps in legislation. 
Key words: bankruptcy, manager, dismissal, shareholders. 

Въведение 

Обявяването в несъстоятелност освен за търговеца води до неблагоприятни пос-
ледици и за лицата, действащи като органни представители на търговското дружес-
тво. В законодателството са въведени редица ограничения относно дейността, коя-
то те могат да упражняват в бъдеще. Като примери за подобни ограничения може 
да бъде посочена невъзможността такива лица да бъдат прокуристи (чл. 21, ал. 3 
ТЗ), членове на управителни и контролни органи на инвестиционен посредник (чл. 
11, ал. 2, т. 3 и 4 ЗПФИ), членове на съвета на директорите на дружество със специ-
ална инвестиционна цел (чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 ЗДСИЦ) и други. Конкретен обект на 
настоящото изследване ще бъде забраната по чл. 141, ал. 8, предл. 1 и 2 ТЗ, отнася-
ща се до възможността определени лица да бъдат управители на ООД. Въпросите 
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относно управителните органи на останалите търговски дружества, както и относно 
дружествата във финансовия сектор са извън обхвата на разглеждане. 

Действие на забраната по чл. 141, ал. 8, предл.1 и 2 спрямо лицата 
В чл. 141, ал. 8 ТЗ законодателят е уредил две отрицателни предпоставки за зае-

мане на длъжността управител, свързани с несъстоятелността: 
- забрана за лице, обявено в несъстоятелност;  
- забрана за лице, което е било член на управителен или контролен орган на 

дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, пред-
хождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали 
неудовлетворени кредитори. 

В първата група случаи са включени освен едноличния търговец (ЕТ) и неогра-
ничено отговорните съдружници в събирателно, командитно и командитно и ко-
мандитно дружество с акции. Предвид персоналния характер на командитното 
дружество може да постави въпросът дали в кръга на тези лица се включват и огра-
ничено отговорните съдружници, но в случая считам, че те следва да бъдат изклю-
чени от приложното поле на тази разпоредба и по отношение на тях чл. 141, ал. 8 
ТЗ не намира приложение. Ако се приеме обратното, при сега действащата уредба 
безвъзвратно и окончателно ще бъдат стеснени правата им на участници в търговс-
кия оборот. С оглед разпоредбата на чл. 747 ТЗ за ограничено отговорни съдруж-
ници в командитно дружество не е уредена възможност да искат възстановяване в 
правата си, поради което те няма да разполагат с начин за освобождаване от нега-
тивните последици, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност. Не-
възможността да се заличат подобни последици допълнително би ограничила прав-
ната сфера на командитистите, поради което законодателят следва изрично да го е 
уредил, какъвто е случаят с чл. 749 ТЗ, съгласно който не се възстановяват правата 
на длъжник, осъден за банкрут. Поради това ограниченията по чл. 141, ал. 8 ТЗ не 
следва да се прилагат по отношение на ограничено отговорните съдружници в пер-
сонални дружества. Напълно следва да се подкрепят обаче изказаните в доктрината 
становища, че ограничението следва да се прилага и в случаите, когато в несъстоя-
телност са обявени и тайни съдружници в дружества със съучастие и физически 
лица, които не са се регистрирали като еднолични търговци1.  

Що се отнася до членовете на управители и контролни органи, предвид същест-
вуващата възможност за дружество да бъде част от органите на акционерно дру-
жество, следва да се разгледа въпросът, когато акционерно дружество е обявено в 
несъстоятелност, а част от управителния или контролния орган е било друго дру-
жество, по отношение на членовете на неговите управителни и контролни органи 
също ли се прилагат ограниченията по чл. 141, ал. 8 ТЗ? Считам, че в тази хипотеза 
ограничението се прилага единствено по отношение на дружеството, което е било 
член на управителен или контролен орган на АД, което е било прекратено поради 
несъстоятелност и не следва да се засягат правата на лицата от неговите управител-
ни и контролни органи. Съгласно чл. 234, ал. 1 ТЗ, когато е част от представителни-
те или контролните органи на АД, юридическото лице определя представител за 

                              
1 Калайджиев, А. Едноличният търговец. – Търговско и конкурентно право, 9/2010, с. 17 и сл.  
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изпълнение на задълженията му в съвета. Поради това считам, че ако законодателят 
е искал да разпростре ограниченията по чл. 141, ал. 8 ТЗ и върху такива лица щеше 
да го направи с изрична разпоредба. Подобно лице е просто изразител на волята на 
дружеството в органите на АД и не действа в лично качество, за което да му се ан-
гажира такава отговорност. Аргумент в полза на подобно твърдение може да се 
извлече и от установената практика при вписването на дружества като членове на 
съветите в АД в Търговския регистър, когато се представя декларация по чл. 234, 
ал. 2 ТЗ от юридическо лице тя да изхожда от представляващия дружеството и в 
нея да се съдържа изявление, че представляваното от него дружество не е било член 
на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоя-
телност. От това следва, че по отношение на АД при избирането на юридическо 
лице за член на съветите е от значение единствено дали по отношение на това лице 
липсват пречките за заемане на подобна длъжност. В случай че представляваното 
АД бъде прекратено поради несъстоятелност, ще се засегне единствено юридичес-
кото лице, което е част от органите му, а ограниченията, свързани с несъстоятел-
ността, няма да намират приложение и по отношение на членовете на неговите уп-
равителни и контролни органи1. 

При прочита на разпоредбата на чл. 141, ал. 8 ТЗ прави впечатление различният 
режим, при който са третирани търговците, обявени в несъстоятелност, и членовете 
на управителни и контролни органи на дружества. По отношение на първите се 
изисква единствено да са обявени в несъстоятелност, тоест от момента на постано-
вяване на решението по чл. 711 ТЗ за тези лица вече съществува ограничението по 
чл. 141, ал. 8 ТЗ. За разлика от тях ограничението по чл. 141, ал. 8 ТЗ за членовете 
на управителните органи на дружеството настъпва едва след прекратяването на 
дружеството в производството по несъстоятелност с решението по чл. 735 ТЗ. Раз-
ликата в двата режима се основава на изискването по отношение на капиталовите 
дружества да са останали неудовлетворени кредитори, докато по отношение на ЕТ 
и неограничено отговорните съдружници е достатъчно единствено да са обявени в 
несъстоятелност. Съгласно чл. 711 ТЗ с постановяването на решението за обявяване 
в несъстоятелност се пристъпва към осребряване на имуществото на длъжника и 
разпределяне на получените по този начин суми. Въпреки че на практика в повече-
то случаи преценката – дали ще има неудовлетворени кредитори в производството, 
може да се направи още при откриването на същото, едва след като се осребри 
имуществото, синдикът представи окончателния си доклад по чл. 733 ТЗ и бъде 
проведено заключителното събрание на кредиторите с решението по чл. 735 ТЗ 
съдът по несъстоятелността може окончателно да се произнесе дали са останали 
неудовлетворени кредитори и да прекрати дружеството.  

Последици от настъпването на пречките по чл. 141, ал. 8, предл. 1 и 2 ТЗ за 
управител на ООД 

Когато пречка по чл. 141, ал. 8, предл. 1 или 2 ТЗ е налице още при избирането на 
лицето за управител, отговорът е категоричен – длъжностното лице по регистрацията в 
                              

1 Според Таджер, В. Капиталови търговски дружества. С., Труд и право, 2011  г.,  
с. 192, приложното поле на подобни огрничения е сведено изцяло до физически лица и в 
описания случай не следва да се прилага. 



330 

Търговския регистър ще откаже вписване на управител1. Не е толкова ясен отговорът 
на въпроса как влияе на възможността на едно лице да продължи да бъде управител на 
ООД настъпването на отрицателните предпоставки за заемане на длъжността в качест-
вото му на ЕТ, неограничено отговорен съдружник в персонално дружество или член 
на управителен или контролен орган на капиталово търговско дружество.  

От една страна, не следва напълно да се пренебрегва възможността управителят 
на ООД да запази позицията си в дружеството, тъй като пречките по чл. 141, ал. 8 
ТЗ са настъпили, след като той вече е бил вписан като управител и е налице едно 
заварено положение, което освен това съгласно чл. 141, ал. 4 ТЗ може да бъде пре-
установено по всяко време по решение на общото събрание. Като аргумент в полза 
на запазване на подобно положение следва да се обсъди и последното изречение на 
чл. 141, ал. 8 ТЗ. С него през 2013 г. законодателят с цел да въведе мерки срещу 
нарушаване на Директива на Съвета 209/119/ЕО от 14.09.2009 за налагане на за-
дължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт 
и/или нефтопродукти, въведе забрана да бъде управител лице, което е било управи-
тел, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било уста-
новено с влязло в сила наказателно постановление, неизпълнение на задълженията 
по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запаси-
те от нефт и нефтопродукти. Въпросната разпоредба заслужава самостоятелно изс-
ледване, но тук ще отбележа само, че ако се изключи напълно възможността да се 
запазва положението от преди настъпването на подобна пречка, при един буквален 
прочит на чл. 141, ал. 8, предл. 3 ТЗ, ще се стигне до ситуация, в която всяко влязло 
в сила наказателно постановление по ЗЗНН ще бъде основание за освобождаване на 
управителните и контролните органи на дружеството, на което е било наложено нака-
зание, а едва ли това е била преследваната от законодателя цел при измението на ТЗ. 

Независимо от тези аргументи считам, че следва да бъде споделено изразеното 
от проф. А. Калайджиев становище, че ограниченията по чл. 141, ал. 8, предл. 1 и 2 
ТЗ ще имат сила както при избирането на управителя, така и ако се появят на по-
късен етап2. Нормата на чл. 141, ал. 8 ТЗ е императивна, тя не следва да се прилага 
единствено към момента на вписване на управителя в Търговския регистър, а го 
обвързва през цялото време, през което той управлява ООД, тоест отрицателните 
предпоставки следва да не са налице и в последващ момент. Дори желанието на 
съдружниците да е да го запазят независимо от обявяването му в несъстоятелност 
или от несъстоятелността на друго дружество, което той е управлявал, не може да 
дерогира разпоредбата на чл. 141, ал. 8, предл. 1 и 2 ТЗ.  

В подкрепа на тази теза могат да бъдат изведени и редица примери от други за-
кони, в които се уреждат последиците при настъпване на отрицателните предпос-
тавки за извършване на съответна дейност, след като тя вече се осъществява. В са-
мия Търговски закон например чл. 655, ал. 2 поставя редица изисквания по отно-
шение на синдика, а съгласно чл. 657, ал. 1, т. 3 ТЗ съдът освобождава синдика, ако 
престане да отговаря на някои от тези изисквания.  
                              

1 Решение № 27 от 12.02.2015  г. на ОС – Пазарджик по т. д. № 10/2015  г. 
2 Калайджиев, А. Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена 

отговорност. С., Сиби, 2014, с. 284. 
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Подобна хипотеза се наблюдава и в чл. 11, ал. 2 ЗПФИ – за членовете на управи-
телния или контролния орган на инвестиционен посредник са изброени положител-
ни и отрицателни предпоставки за заемане на длъжността. Контролът за наличието 
или липсата на предпоставките и след заемането ѝ е възложен на Комисията за фи-
нансов надзор, която има право да приложи принудителна мярка по чл. 118, ал. 8,  
т. 5 ЗПФИ – да разпореди писмено на поднадзорното лице да освободи едно или 
повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да 
отнеме управителните и представителните му права до освобождаването по отно-
шение на лице, което вече не отговаря на изискванията (чл. 11, ал. 9 ЗПФИ). 

По отношение на частните съдебни изпълнители в чл. 5, ал. 1 ЗЧСИ са изброени 
положителни и отрицателни предпоставки за придобиване на правоспособност на 
частен съдебен изпълнител, а в чл. 6, ал. 1 ЗЧСИ е уредена несъвместимостта на 
дейността като частен съдебен изпълнител с други дейности. Възникването на ня-
коя от пречките или на несъвместимост от своя страна водят до загубване на пра-
воспособност от частния съдебен изпълнител.  

Прегледът на посочените законодателни решения, които не са единствените в 
този смисъл, показва, че в законодателството ни по-скоро не се споделя виждането 
за съхраняването на завареното положение що се отнася до заемането на длъжнос-
ти. Липсата на подобна уредба в дружественото ни право се дължи по-скоро на 
законодателен пропуск, който следва да се отстрани и по отношение на лицата от 
управителните и надзорните органи в АД. 

Относно ограничението за заемане на длъжността управител поради неизпълне-
ние на задълженията по създаване и съхраняване на определените запаси по Закона 
за запасите от нефт и нефтопродукти считам, че при прилагането ѝ тази разпоредба 
следва да се тълкува корективно и да се ограничава правото на засегнатите от нея 
лица единствено да заемат занапред, считано след датата на влизане в сила на нака-
зателното постановление, длъжността управител на ООД в дружества, на които не 
са били управители към тази дата. Аргументите ми за това произтичат от разликата 
в самите отрицателни предпоставки. Обявяването на дружеството в несъстоятел-
ност е стъпка и към прекратяването му и заличаването му от правния мир, това 
дружество преустановява дейността си и по отношение на заварените положения 
следва да настъпят негативните последици за лицата, които са го представлявали. 
За разлика от тази хипотеза, макар и с наказателни постановления по Закона за за-
пасите от нефт и нефтопродукти да могат да се наложат сериозни санкции на дру-
жеството, то не прекратява дейността си, и да се приеме, че следва да се освободят 
всички лица от управителните и контролните му органи ще води до една прекомер-
на намеса на законодателя в управлението на подобни дружества.  

Ред за освобождаване на управителя 
След изясняването на въпроса дали последващото настъпване на пречките по чл. 

141, ал. 8 предл. 1 и 2 ТЗ ще е основание за освобождаването на управителя и прекра-
тяване на правомощията му, следва да се отговори и на въпроса по какъв ред трябва 
да се извършат горепосочените действия. Настъпването на основанията за освобож-
даване не преустановяват ex lege правомощията на управителя, подобно решение би 
създало редица рискове, предвид все още съществуващото вписване на управителя в 
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Търговския регистър1. Поради това фактическото положение ще се запази, управителят 
ще продължи да е вписан, да управлява дружеството и всички извършени от него сдел-
ки ще бъдат действителни и валидно ще обвържат дружеството. Същеврменно обаче 
следва да се предвиди механизъм, по който управителят да бъде освободен, тъй като в 
преобладаващите случаи той едва ли ще бъде мотивиран доброволно да се оттегли, при 
положение че в бъдеще няма да може да бъде управител на друго дружество.  

Съгласно чл. 141, ал. 4 ТЗ овластяването на управителя може да бъде оттеглено 
по всяко време, но на практика при подобни случаи това няма да е така. За осво-
бождаването на управителя ще бъде необходимо решение на Общото събрание, а 
същото се свиква от управителя, той разполага със средствата да определи кога да 
свика събранието и дали изобщо да го свиква. Търговският закон в чл. 138, ал. 2 
предвижда възможността общото събрание да се свиква и по писмено искане на 
съдружниците с дялове над 1/10 от капитала, а при неизпълнение на задължението 
на управителя в двуседмичен срок съдружниците имат право сами да го свикат2. В 
повечето случаи това ще бъде достатъчна защита на дружеството и съдружниците, 
но в някои случаи, ако управителят се ползва с подкрепата на по-голямата част от 
съдружниците, е възможно да не се достигне дори неособено високият праг от 1/10 
от капитала, а ако в дружествения договор е заложено изискване за присъствие на 
всички съдружници, е възможно да не може да се проведе валидно общо събрание. 
Поради това de lege ferenda предлагам да се даде право на прокурора да иска от 
окръжния съд по седалището на дружеството неговото прекратяване, ако в срок 6 
месеца от настъпването на пречките по чл. 141, ал. 8 ТЗ не е вписан нов управител. 
Подобна мярка ще дисициплинира и съдружнците в ООД, което по своята същност 
е капиталово дружество с елементи на персонално3. Именно поради персоналните 
елементи в характера на дружеството за съдружниците съществува задължение за 
участие в управлението и в дружествените дела (чл. 124 ТЗ), поради което те са 
задължени да следят дали управителят отговаря на изискванията на закона. Конт-
ролът следва да се осъществява от съдружниците при дружествата по Търговския 
закон, не е възможно за всички тях да съществува орган като КФН, който да конт-
ролира какви лица управляват поднадзорните му дружества. 

Настъпване на пречките по чл. 141, ал. 8, предл. 1 и 2 ТЗ по отношение на 
едноличния собственик на ЕООД 

В практиката една от честите хипотези е едно лице да бъде едновременно упра-
вител на ООД и управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД. Това 
налага да се разгледат особеностите, свързани с хипотезата, при която управителят 
е и едноличен собственик на капитала на ЕООД. Съгласно чл. 147 ТЗ едноличният 
собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез оп-

                              
1 Според Герджиков, О. Коментар на Търговския закон. Книга втора. С., Софи – Р, 2000 г.,  

с. 522. Прекратяването на представителната власт на управителя на субективно основание 
(отказ на управителя, освобождаване) не настъпва по силата на самия факт, както е при 
обективните предпоставки (смърт на управителя). 

2 За правото на малцинството да свика общо събрание вж. Даскалов, В. Правна закрила на 
миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества. С., Авалон, 2012  г., с. 123. 

3 Таджер. Цит. съч., с. 29. 
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ределен от него управител. При настъпването на несъвместимостта за него ще от-
падне възможността да управлява дружеството и ще възникне задължение да си 
назначи друг управител. В тази ситуация, за разлика от ООД, където останалите 
съдружници могат да предприемат действия за свикване на общо събрание, на кое-
то да изберат нов управител, тук единствено едноличният собственик на капитала 
може да предприеме действия за собственото си освобождаване и именно поради 
тази липса на контрол върху действията му е малко вероятно той да пристъпи към 
изпълнение на задължението си. С цел защита на контрахентите на дружеството и 
търговския оборот като цяло предлагам de lege ferenda в чл. 155 да се даде право на 
прокурора да заведе иск за прекратяване на ЕООД, ако в 3-месечен срок от настъп-
ването на основанията за преустановяване на представителната власт на управителя 
и на едноличния собственик на капитала не е вписан нов управител. Считам, че 
заплахата от подобна последица ще окаже въздействие върху едноличния собстве-
ник, за да изпълни задълженията си. Същевременно ще се даде възможност на за-
интересованите лица да предприемат действие при неизпълнение на тези задълже-
ния, отчитайки особеностите на ЕООД спрямо ООД.  

Заключение 

В заключение следва да се отбележи, че разглежданият проблем е част от по-
обширен въпрос, свързан с непълнотата в уредбата на дружественото право по ТЗ, 
отнасяща се до прекратяването на правомощията на управителните органи на дру-
жествата и основанията за това. Дори да приемем, че конкретни основания за осво-
бождаване на управителя, освен изрично уредената възможност по всяко време да 
се извърши оттегляне съгласно чл. 141, ал. 4 ТЗ, могат да се извлекат по тълкувате-
лен път, липсата на подробна уредба на самото освобождаване може да доведе до 
редица проблеми в практиката. Най-сериозна трудност представлява липсата на 
контрол по отношение на дружествата, който да наподобява например осъществя-
вания от КФН по отношение на настъпването на несъвместимости, които да налагат 
освобождаване на членовете на управителния орган на дружество. От друга страна, 
и упражняване на подобен контрол спрямо всички дружества, регистрирани на те-
риторията на страната, едва ли е възможен. Поради това са направени и изложените 
предложения de lege ferenda с цел да се отстранят някои от трудностите във връзка 
с освобождаването на управителя и да се стимулират съдружниците в дружеството 
и другите участници в търговския оборот към действия в защита на законосъобраз-
ното управление на ООД. 
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Резюме 
В настоящото изложение фокусът на изследването ще бъде насочен върху отговорността 

на цедента при прехвърляне на вземания. В много случаи на частични цесии, направени от 
кредитора, длъжникът може да бъде принуден да плаща много повече от първоначалния 
дълг. Предвид абстрактната уредба от законодателя, това води до множество спорове. В 
трудa ще бъдат изложени основните мнения в доктрината, както и разрешенията на съдеб-
ната практика. На тази основа ще бъдат направени конкретни предложения de lege ferenda 
за усъвършенстване на законодателната уредба. 

Ключови думи: договор, цесия, отговорност, цедент, вземане. 

FOR SOME ISSUES RELATED TO ASSIGNMENT 
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Summary 
The present article is focused on the assignor's liability in the transfer of rights. In many cases 

of a partial transfer made by the creditor the debtor will have to pay a lot more than the primary 
debt. Due to the abstract legal framework a lot of discussion is provoked. The main doctrinal 
opinions will be presented in this article as well as the case law. On this ground de lege ferenda 
proposals for the improvement of the legal framework will be made. 

Key words: contract, cession, liability, cedant, receivables. 

Същност на цесията. Уредбата ѝ днес 

Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на едно 
или няколко вземания, е един от най-използваните инструменти в международната 
търговия. Макар и непознатo в древното римското право1, това съглашение е било 
заместено от други институти, които обаче водели до идентичен резултат. De lege 
lata цесията е уредена в разпоредбите на чл. 99-100 ЗЗД. Въпреки наглед малкият 
брой съдебни решения, представляващи задължителна съдебна практика по смисъ-

                              
1 В този смисъл вж. D. 7, 1, 25, 2. цит. по Андреев, М. Римско частно право. С., Софи-Р, 

1993  г. с. 322. 
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ла на чл. 290 ГПК1, проблемите, свързани с договора за цесия, в никакъв случай не 
могат да се определят като малко. В настоящото изследване, като за начало, ще 
спомена някои от тях. На въпросите, свързани с отговорността на цедента, ще се 
отдели специално внимание. 

Проблемите в разпоредбите на чл. 99-100 ЗЗД 

Уместно е да се направи конкретизация на изследването. В следващите редове 
вниманието ще бъде насочено към института на отговорността на цедента като 
кредитор спрямо неговия длъжник.2 Докато в горепосочените разпоредби уреждат 
отговорността на цедента към цесионера, един друг вид отговорност създава мно-
жество проблеми в практиката. Тази отговорност е в едно друго правоотношение 
при прехвърляне на вземането. По своята същност този институт може да се опре-
дели като също толкова важен за действителността на договора, колкото и отговор-
ността на цедента към цесионера. Още при правопораждащите юридически факти 
се открива различие между двете понятия. Докато правоотношението между цеден-
та и цесионера се заражда само след сключване на договор за цесия, отношението, 
свързано с отговорността на първия към длъжника, може да се породи единствено в 
конкретни хипотези. Страните в правоотношенията също са различни. Отговор-
ността на кредитора (цедента) към длъжника възниква при наличието на сложен 
фактически състав. Последният включва: прехвърляне на вземане, вреди и причин-
на връзка между прехвърлянето на вземане и вредите за длъжника. Разлика между 
отговорността към длъжника и тази към цесионера има по отношение на 
(без)възмездния характер на договора за цесия. При отговорността по смисъла на чл. 
100 ал. 1 ЗЗД се държи сметка дали цесията е възмездна или безвъзмездна.3 Подобна 
зависимост между отговорността на цедента към длъжника и характера на договора за 
цесия не съществува. Независимо дали последният е възмезден или безвъзмезден, от-
говорността в правоотношението цедент (кредитор) – длъжник е една и съща.  

Проблемът с частичните цесии. Материалноправно разрешение  
на проблема с отговорността 

Частичната цесия на парично (делимо) вземане е позволена от закона сделка.4 
Подобни сделки при определени условия могат да отегчат положението на длъжни-
ка, а първоначалното му задължение да нарасне до безкрай. За по-лесно излагане на 

                              
1 Към 22.10.2016 г. в правно-информационната база на АПИС бяха открити 10 решения 

на ВКС, имащи задължителен характер за по-долустоящите инстанции. 
2 Това не е легално понятие. Именно във връзка с уредбата му са с част от предложения-

та de lege ferenda в настоящия научен труд. 
3 Повече за тези понятия вж. Тенев, Д. Относно делението на договорите на възмездни и 

безвъзмездни. 
4 Подобно становище е прието както от съдебната практика – вж. Решение №86 от 

3.05.2016  г. на ВКС по гр. д. №372/2016 г., III  г. о., ГК, така и от доктрината – вж. Иванов, 
Ал. Въпроси относно обема на прехвърляните права по цесията. – Търговско и конкурентно 
право, 2010, кн. 3, с. 20-28. 
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проблема ще разгледам Решение № 46 от 14.04.2015г. на РС-Добрич по гр. д.  
№ 369/2014 г. Накратко кредиторът на електроразпределително дружество прех-
върля своето вземане от 150 лв. чрез тридесет договора за цесия (половината от тях 
за вземане от 4 лв., а другата половина за 6 лв.), които са сключени с 15 търговски 
дружества (по два договора с всяко дружество) . Последните от своя страна започ-
ват изпълнително производство и изваждат изпълнителен лист. В крайна сметка 
задължението се мултиплицира и достига до сумата от 6122,06 лв. при главница в 
размер на 150 лв. Подобни случай не са изолирани, а са често срещана практика.1 В 
някои от тях кредиторите достигат отвъд границите на добросъвестността, а квали-
фикацията на действията им, като злоупотреба с право не е достатъчно описателна. 
Не виждам никакъв проблем, освен главницата, да бъдат цедирани на малки взема-
ния и съдебните разноски. Според Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения2 за процесуално представителство за дела с подо-
бен минимален имуществен интерес адвокатското възнаграждение е 300 лв. Освен 
относно спорното право съдът се произнася и за отговорността за разноските (арг. 
от чл. 81 ГПК. Това е така поради факта, че разноските са акцесорен спор, свързан с 
основния, и не може първият да бъде пререшаван в друг съдебен процес.3 От това 
следва да се приеме, че решението формира сила на присъдено нещо и по отноше-
ние на разноските, т.е ищецът може да изкара изпълнителен лист за тях и отново да 
цедира вземането. В съдебната практика се допуска дори издаване на изпълнителен 
лист на цедента, след като е прехвърлил изцяло или отчасти вземането си.4 Всичко, 
описано дотук, може да покаже до какви размери може да стигне едно наглед ми-
нимално вземане. Неминуемо тук изниква един въпрос. Как един длъжник може да 
се противопостави на подобни действия? Вариантите са няколко. От материалноп-
равна гледна точка може да иска обявяването на прехвърлителните договори за 
нищожни на осн. чл. 26 ал. 1 предл.3. ЗЗД. В правната теория съществува и мнение, 
което подкрепя такава система от договори за недействителна поради липса на кау-
за5 с оглед чл. 26 ал. 2 предл.4.6 Ако кредиторът е търговско дружество, защитата 
може да бъде релевирана чрез разпоредбата на чл. 289 ТЗ.7 Ако попаднем в хипоте-
                              

1 Вж. Петров, В. Сборник Предизвикай: Изпълнителния процес с. 97. 
2 Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004  г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009  г., изм., ДВ, бр. 

43 от 8 юни 2010  г., изм., и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014  г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруа-
ри 2016  г., изм., и доп., ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2016  г. 

3 Сталев, Ж., А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално 
право. 9 изд. С., Сиела, 2012, с. 379 и сл. 

4 Вж. в този смисъл Определение № 322 от 21.05.2012  г. по ч.т.д. № 256/2012  г., I т.о., ВКС. 
5 Повече за споровете по отношение на каузата като основание за недействителност вж. 

Конов, Тр. За абстрактните сделки и каузата на договорите. – Юбилеен сборник в памет на 
професор Витали Таджер. С., Сиби, 2003, с. 187-221, както и Таков, Кр. Абстрактните сдел-
ки в светлината на понятията за абстрактност и каузалитет. – Юбилеен сборник по повод 
100-годишнината на проф. Иван Апостолов, 2001  г., с. 419-451. 

6 Вж Петров, В. Сборник Предизвикай: Изпълнителния процес. С., Ciela, 2016 с. 102-103. 
7 Разпоредбата на чл. 289 ТЗ не следва да се абсолютизира в частта ѝ относно намерени-

ето за увреждане на търговеца – Герджиков, О. Търговски сделки. 3 прераб. и доп. изд. С., 
Труд и право, 2008, с. 32-33. 
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за, при която всички цесионери заведат едно общо изпълнително производство, 
вариантите за длъжника са няколко.1 От една страна, той може да обжалва поста-
новлението за разноски по реда на чл. 435 ГПК и да докаже, че не са изпълнени 
условията, заложени в чл. 78 ал. 1 ГПК за присъждането на разноски. Другата въз-
можност на длъжника е да иска намаляването на разноските с оглед чл. 78 ал. 5 
ГПК. Всички тези варианти изглеждат една добра защита за ответната страна в 
изпълнителния процес с предмет подобен спор. По мое мнение резрешението може 
да бъде много по-опростено. Така например разпоредбата на чл. 100 ЗЗД може да 
бъде допълнена с нов вид отговорност, но не към цесионера, а към длъжника. Ако 
вследствие на прехвърлянето сумата, която длъжникът трябва да плати, се увеличи, то 
нека цедентът да отговаря за разликата. Подобно разрешение на проблема съществува 
и в момента, макар и по отношение на местоизпълнението, уредено в чл. 78 ЗЗД.2  

С оглед казаното дотук, предлагам de lege ferenda в разпоредбата на чл. 100 ЗЗД 
да бъде добавена нова алинея, която да има следния вид: 

Чл. 100 (3) Цедентът отговаря за всяко увеличение на разноските по изпълнени-
ето, ако длъжникът е добросъвестен.3 

Съобщението до длъжника като задължение на цедента.  
Проблеми в практиката и тяхното материалноправно разрешение 

Съобщението до длъжника за извършеното прехвърляне на вземане и смяната на 
кредиторите влече след себе си важни правни последици, засягащи широк кръг от 
правни субекти. До момента на получаване съобщението от длъжника цесията съз-
дава едно релативно правно състояние. В този случай, вземането е прехвърлено 
само в отношението цедент – цесионер. По отношение на всички останали цедентът 
е титуляр на вземането. Изрично в разпоредбата на чл. 99 ал. 3 ЗЗД е казано, че 
цедентът е длъжен да съобщи на длъжника за прехвърлянето. Още с ТР № 142-7 от 
11.11.1954 г., ВС, ОСГК се възприема, че действително е съобщението, което е 
направено единствено от цедента. Подобно становище се застъпва и до днес в 
задължителната съдебна практика, постановена по чл. 290 ГПК.4 По мое мнение 

                              
1 Има се предвид хипотеза, при която като присъединени взискатели са се конституира-

ли всички юридически лица, на които са прехвърлени части от вземането и те са представ-
лявани от един и същ пълномощник. 

2 Вж. Петров, В. Цит. съч., с. 106-107. В заключението авторът достига до идентичен извод и 
изрично застъпва мнението, че е необходима норма, уреждаща изрично подобно разрешение. 

3 В случая трябва да се държи сметка, че длъжникът ще има регресни права само ако е 
добросъвестен, т.е. негови (без)действия да не са довели до увеличението на задължението. 

4 Вж. в този смисъл Решение № 123/24.06.2009  г. по т. д. № 12/2009  г. състав на ВКС, ІІ  
т. о., Решение № 3/16.04.2014  г. по т. д. № 1711/2013  г. на ВКС, І т. о., и Решение № 78/ 
09.07.2014  г., постановено по т.д. 2352/2013  г. на ВКС, ТК, ІІ т.о. където се казва, че до-
колкото прехвърленото вземане е възникнало от правоотношение между длъжника и стария 
кредитор (цедента), напълно логично е въведеното от законодателя изискване съобщението 
за прехвърлянето на вземането да бъде извършено именно от стария кредитор (цедента). 
Само това уведомяване ще създаде достатъчна сигурност за длъжника за извършената замя-
на на стария му кредитор с нов. 
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това положение следва да се преосмисли на база следващите аргументи. В сега 
действащата уредба не се държи сметка за интересите на цесионера. Последният 
няма почти никаква сигурност за това кога ще бъде съобщено на длъжника за прех-
върляне вземането. Едно евентуално забавяне може да доведе до съществена про-
мяна в естеството на самото вземане. Правата на цесионера са в едно висящо състо-
яние, което създава огромна несигурност, докато опасностите са безброй. Така нап-
ример, ако цедентът прехвърли няколко пъти едно и също вземане, то съобщение-
то, за кое да е прехвърляне, пристигнало първо при длъжника, ще възпроизведе 
действие и ще обезсили останалите. Не са малко случаите, в които именно подобно 
недобросъвестно отношение от страна на цедента води до спорове между няколко 
цесионера. Друга опасност са правата на кредиторите на цедента. Ако последните 
наложат запор върху имуществото на цедента преди достигане съобщението, то 
правата на цесионера са непротивопоставими. Забавянето на съобщението може да 
доведе до правопораждащи юридически факти, които да доведат до нови възраже-
ния от страна на самия длъжник. Всички възражения, които са се породили в пери-
ода между сключения договор за цесия и момента на съобщаването1, могат да бъдат 
насочени срещу цесионера. Вярно е, че длъжникът следва да има по-широка защита 
при подобно прехвърляне2, но това не трябва да е за сметка интересите и правата на 
цесионера. Застъпвам становището, че и цесионерът следва да има право да съобщи 
на длъжника за извършеното прехвърляне. Това съобщение трябва да има същата 
сила, каквато има и уведомлението, извършено от цедента. На това мнение обаче 
могат да бъдат противопоставени няколко контрааргумента. На първо място, може 
да се посочи често срещаната практика цедентът да упълномощи цесионера да из-
върши уведомлението сам. На следващо място, не може да бъде подмината и неси-
гурността на длъжника, дали наистина неговият дълг е прехвърлен на лицето, което 
се легитимира пред него като цесионер.3 По отношение на първия контрааргумент 
може да бъде изтъкнато, че дори и при наличието на тази възможност, все още са 
налице горепосочените проблеми при евентуално забавяне на уведомлението до 
длъжника. По никакъв начин няма да навреди една бъдеща изрична уредба на 
предложението в закона. На втория контрааргумент може да бъде противопоставе-
на следната теза. По силата на чл. 99, ал. 3 цедентът е длъжен да предаде всички 
документи4, които установяват вземането. Няма ли да бъде достатъчна гаранция за 

                              
1 Съществуват и възражения, които са се породили след съобщението до длъжника, които 

последния може да насочи срещу цесионера. Такова например е насрещният иск за недостатъци 
по договор за покупко-продажба, които са открити в по-късен момент от съобщението. 

2 Този принцип е един от основополагащите при съставянето на Конвенцията на ООН за 
прехвърляне на вземания в международната търговия. В този смисъл вж. Report of the 
United Nations Commission on International Trade Law. Thirty-third session p. 116.  

3 Подобна опасност е забелязана още при действието на ЗЗД (Отм.) Вж. в този смисъл  
Меворах, Н., Д. Лиджи, Л. Фахри. Коментар на Закона за задълженията и договорите. Част 
I, чл. чл. 1-333. С., 1926. с. 

4 Според мен тук законът е твърде кратък и оставя неуредени няколко въпроса. Като за-
щита на подобно становище може да бъде използван сравнителноправният метод. В ГГЗ 
например са уредени повече задължения на цедента, като например: Да даде на цесионера 
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длъжника, че има прехвърляне на неговия дълг, ако цесионерът се легитимира като 
кредитор с подобно доказателство? Дори в случай, че плати на лицето, което се 
представя за цесионер, длъжникът с оглед чл. 77 ал. 1 ЗЗД може да поиска издаване 
на разписка. По този начин последният ще се защити и в хипотеза, при която ста-
рият кредитор предяви осъдителен иск или иск за реално изпълнение. 

Като краен извод застъпвам становището, че уведомлението, направено от стра-
на на цесионера, следва да има идентични правни последици като това от цедента. 
За уведомлението направено от цесионера не е нужно последният да бъде изрично 
упълномощен от стария кредитор на вземането. Считам, че подобно мнение осигу-
рява защита интересите на цесионера и ще намали до голяма степен, проблемите, 
свързани със спорове между няколко цесионера по едно вземане. 

Исторически и сравнителноправен анализ на съобщението до длъжника 

В ЗЗД (отм) изрично е било уредено, че е правноирелевантно кой ще направи 
уведомлението. В разпоредбата на чл. 318 ЗЗД (отм) се казва, че длъжникът се ос-
вобождава, ако е заплатил дълга на прехвърляча преди този последният или прие-
мателят да му е съобщил прехвърлянето. В старата доктрина също няма спор по 
този въпрос.1 Неясно е защо законодателят е възприел различен подход в сега дейс-
тващата уредба.  

Известно е че сега действащият ЗЗД е почти идентичен със ЗЗД (отм). Послед-
ният е реципиран от Италианския граждански кодекс, който от своя страна е създа-
ден на основата на Френския граждански кодекс. Ако фокусът бъде насочен към 
ФГК, то последният изрично урежда възможността цесионерът да уведоми длъж-
ника за настъпилото прехвърляне на вземане. В този смисъл може да се посочи 
art.1690, където се казва, че правоприемникът (т.е цесионерът) също може да уве-
доми длъжника, като му представи удостоверителен акт. В следващия art.1691 се 
допълва, че ако преди прехвърлителят (т.е цедентът) или правоприемникът уведо-
мят длъжника, последния заплати дълга си на първия, длъжникът се освобождава 
от задължението си. В Италианския граждански кодекс се мълчи по въпроса от кого 
трябва да дойде съобщението. Ако бъде разгледана уредбата на съобщаването в 
ГГЗ с оглед § 409 ал. 1, също се открива, че съобщаването от цесионера е напълно 
валидно. В посочената разпоредба се казва, че на уведомление за прехвърляне се 
приравнява случаят, когато кредиторът е издал документ за прехвърлянето на име-
то на цесионера и последният уведоми длъжника, чрез същият този документ. В Ун-
гарския ГК също е изрично уредено, че уведомлението от цесионера има същата сила 
като това от прехвърлителя. Според разпоредбата на чл. 328 ал. 4 в случай на уведом-

                                                                                                                                      
всички сведения, които могат да му бъдат от полза, при искане от цесионера да му бъде 
издаден удостоверителен документ за цесията и т.н. Подобни разрешения de lege lata могат 
да бъдат изведени единствено от разширителното тълкуване на чл.63 ал.2 ЗЗД. 

1 Вж. в този смисъл Апостолов, Ив. Облигационно право.Част първа. Общо учение за об-
лигацията. Фототипно издание. БАН. С., 1990 с. 407., Меворах, Н., Д. Лиджи, Л. Фахри. Комен-
тар на Закона за задълженията и договорите. Част I, чл. чл. 1-333. С., 1926. с. 615, Диков, Л. 
Лекции по гражданско право. Том III. Облигационно право. Обща част. С., 1932, с. 286. 
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ление от страна на цесионера, длъжникът има право да изиска удостоверяване на 
прехвърлянето.  

По силата на чл. 11:103, ал. 1 PECL по правило длъжникът трябва да изпълни на 
новия кредитор единствено и само ако е получил писмено известие от предишния 
или от новия кредитор, което по съответстващ начин определя прехвърленото взе-
мане и изисква от длъжника да изпълни на новия кредитор. В Конвенцията за прех-
върляне на вземания също е установено, че уведомлението може да бъде извършено 
както от цедента, така и от цесионера. В друга частна кодификация, а именно 
Принципите за международни търговски договори на UNIDROIT уредбата е почти 
идентична. В чл. 9.1.12 е заложено, че ако уведомлението за прехвърлянето е даде-
но от цесионера, длъжникът може да поиска от него да предоставят в разумен срок 
достатъчно доказателство, че прехвърлянето е направено.  

Приложима ли е хипотезата на чл. 75 ал. 2 ЗЗД? 

Тук следва за момент да бъде обърнато внимание към интересите на длъжника. 
Няма съмнение, че възможността на цесионера за уведомление към длъжника може 
да доведе до проблеми. Последните могат да се изразят в масова практика, неизвес-
тни на длъжника субекти да започнат да изпращат уведомления към него. Подобно 
нещо би било недопустимо и ще доведе до много измами. Тъй като получаването 
на уведомлението за възлагане има важни последици, с тази разпоредба се възна-
мерява да бъде защитен длъжникът срещу риска от получаване на предизвестие от 
един фалшив "правоприемник", като се изисква достатъчно доказателство, че наз-
начението действително е било направено. Докато не е осигурено достатъчно дока-
зателство, длъжникът може да откаже плащане по отношение на твърдението от 
правоприемника. Ако е предоставено достатъчно доказателство, уведомлението 
влиза в сила от датата, на която е било предоставено. Считам, че това е един от най-
важните аргументи в полза на твърдението, че няма никаква опасност за длъжника 
при допускане уведомлението от длъжника. От факта, че съобщението играе толко-
ва важна роля, е явен опитът да се осигури максимална защита на длъжника. По 
мое мнение преосмисляне възможността само цедентът да уведомява длъжника, не 
води по никакъв начин до застрашаване интересите на последния. Считам, че в този 
случай ще се стигне до въздигане и уравновесяване на правата, възможностите и 
защита интересите както на цесионера, така и на длъжника. Не може да не бъде 
отбелязано и наличието на още един вид превенция за длъжника. Ако въпреки 
всички представени документи, цесионерът все пак не е истинският титуляр на 
вземането, длъжника няма да бъде ощетен. Последният може да използва в своя 
защита института "изпълнение на путативен кредитор.1 Фактическият състав на чл. 

                              
1 Калайджиев, Ангел. Облигационно право. Обща част. Шесто преработено и допълнено 

издание. С., Сиби, 2013, с. 246, където също се отбелязва приложимостта на погасяване 
задължението следствие изпълнение на путативен кредитор.  
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75 ал. 2 ЗЗД е изграден от два1 основни елемента,2 а именно добросъвестност на 
длъжника и изпълнението3 да бъде към лице, което "въз основа на недвусмислени 
обстоятелства4 се явява овластено да получи плащането си". В тази хипотеза, ако 
длъжникът успее да докаже обективния елемент, то той ще бъде освободен от за-
дължението си. Интересите на цедента също са защитени в подобна хипотеза. Пос-
ледният може да насочи регресните права срещу путативния кредитор и да иска на 
основание чл. 59 ал. 1 ЗЗД връщане на полученото. 

Въз основа на сравнителноправния анализ и изразеното мнение по разпоредбите 
в българското законодателство следва да се направят няколко извода: 

На първо място, следва да се посочи нуждата от изоставяне становището, че 
единствено съобщението от страна на цедента има силата на уведомление по сми-
съла на чл. 99 ал. 4 ЗЗД. Видно е, че в много европейски законодателства подобно 
условие от кого да дойде съобщението не съществува. Освен това в частни кодифи-
кации също е възприета теза, допускаща уведомлението от цесионера. 

На второ място, от сравнителноправния преглед се доказа, че подобна промяна 
няма да доведе до т.нар "измамливи уведомления от фиктивни кредитори."  

На трето място, няма съмнение, че в тази промяна се държи сметка най-вече за 
правата и интересите на цесионера. Въпреки че в много случаи за цедента е нор-
мално да изпрати уведомление на длъжника за прехвърлянето (например при фак-
торинг). В същото време следва да се вземе предвид фактът, че в други хипотези 
това е важно за цесионера. Той трябва да бъде в състояние да уведоми и да поиска 
плащане независимо от волята на праводателя си. 

Като краен извод de lege ferenda правя предложението чл. 99 да придобие след-
ния вид: 

Чл. 99. (1) Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, 
договорът или естеството на вземането не допускат това.  

(2) Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, 
обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако 
не е уговорено противното. 

(3) Съобщението от новия кредитор е валидно при представяне на доказателст-
ва. До представянето им длъжникът може да откаже изпълнение.  

(4) Предишният кредитор е длъжен да предаде на новия кредитор намиращите 
се у него документи, които установяват вземането и всички сведения, които могат 

                              
1 В доктрината има изразено становище, че елемените на фактическия състав са четири. 

Виж в този смисъл Ставру, Ст. Изпълнение на путативен кредитор. – Дайджест Търговско и 
облигационно право, 2015  г., бр. 9 с. 21. 

2 Идентично е мнението на съдебната практика, обективизирана в Решение № 177 от 
26.II.1982  г. по гр. д. № 13/82  г., III  г. о. 

3 Допълнително изискване към изпълнението е то да бъде точно и да отговаря на угово-
рения обем. 

4 Не става ясно и какво точно представлява понятието. Някои възможни хипотези са 
описани в Решение № 166 от 30.07.2014  г. на ВКС по гражд. д. № 5946/2013  г., IV  г. о., 
ГК. 
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да му бъдат от полза. При искане от цесионера, цедентът е длъжен да му издаде 
документ, потвърждващ цесията. 

(5) Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от де-
ня, когато то бъде съобщено на последния. 

Заключение 

В изложението дотук беше подложена на анализ както отговорността на цедента, 
така и действието на уведомлението от страна на цесионера. Въз основа на изложе-
ните тези бяха направени конкретни предложения за усъвършенстване на законода-
телната уредба. Последното е необходимо и в други проблемни насоки, които бяха 
само загатнати в началото на настоящото изложение. Считам, че предложенията ще 
доближат уредбата на цесията до достиженията на съвременната правна конюнктура. 
Предвид все по-голямото разрастване на търговията, институтът на цесията следва да 
бъде пример за съвършена законодателна уредба. Какъв ярък контраст с определяне-
то му "за феномен, ненадминат по безсмисленост", даден от Йеринг.1 
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ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ  
ПАРТИДИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ДЪРЖАВЕН ФОНД 

Проф. д-р Ганета Минкова  
Катедра "Регионално развитие", СУ  

ganminkova@abv.bg 

Резюме 
Докладът изследва новите законодателни решения на допълнителното пенсионно осигу-

ряване, което е важен инструмент за социалната сигурност на пенсиониралите се лица. Това 
е причината, поради която законодателят въвежда регулация на тези въпроси. Неотдавна 
съществувалият модел на пенсионно осигуряване в България се промени, като се предвиди 
едностранно изменение на правоотношението между осигуреното лице и осигурителния 
фонд. Това доведе до дискусии относно съответствието на промените на Конституцията и 
относно необходимостта от самите промени.  

Ключови думи: допълнително пенсионно осигуряване, осигурени лица, осигурителни 
фондове, едностранно изменение на правоотношение, съответствие с Конституцията. 

TRANSFER OF FUNDS FROM INDIVIDUAL ACCOUNTS  
OF INSURED PERSONS IN THE STATE FUND 

Prof. Dr. Ganeta Minkova 
Department of Regional Development, Sofia Universiti  

ganminkova@abv.bg 

Summary 
The report examines the new legislative decisions towards the supplementary pension 

insurance which is a significant instrument for achievement of social security by the persons who 
retired. This is the reason because the legislator establishes regulation in that field. The current 
model of pension insurance in Bulgaria changes recently so that a unilateral amendment of the 
legal relationship between the insured person and the insurance fund was implemented. This leads 
to discussions about the correlation of the changes to the Constitution and about the requirement of 
the changes themselves. 

Keywords: supplementary pension insurance, insured persons, insurance funds, unilateral 
amendment of the legal relationship, correlation to the Constitution. 

1. Постановка на проблема 

Сред последните изменения и допълнения на Кодекса за социалното осигурява-
не (КСО) са новите формулировки на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1, кои-
то съдържат една обща идея. С тях се уреждат потестативни права на осигуряващи-
те се лица, които могат с едностранно волеизявление да изменят правоотношенията 
с фондовете, в които постъпват вноските им за допълнително задължително пенси-
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онно осигуряване, като по този начин се прекратят съществуващи правоотношения 
и възникнат нови. 

По този начин се извършва промяна в съотношението между "трите стълба на 
пенсионното осигуряване", при което за част от осигурените лица пенсионният 
модел остава "тристълбов", а за друга част – "двустълбов". Като резултат от прек-
ратяването на едно правоотношение и възникването на друго средствата, набрани 
по индивидуалните партиди на осигурените лица, се превеждат от универсални 
и/или професионални пенсионни фондове, учредени и управлявани от пенсионноо-
сигурителни дружества, във Фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигурява-
не (ДОО). Съдържанието на новото правоотношение е различно от досега същест-
вувалия модел на осигуряване, като това налага да се прецени доколко измененията 
и допълненията не противоречат на принципите на: правовата държава, провъзглавен в 
Преамбюла на КРБ и чл. 4, ал. 1 и 2 от КРБ, недискриминация (чл. 6, ал. 2 от КРБ), 
гарантиране и защита на собствеността и неприкосновеност на частната собственост 
(чл. 17, ал. 1 и 3 от КРБ), конкуренция в икономиката (чл. 19, ал. 1 от КРБ), както и с 
основното право на гражданите на обществено осигуряване (чл. 51, ал. 1 от КРБ).  

2. Промяна на съотношение между отделните части  
на пенсионноосигурителната система 

Възприетото разделение на пенсионното осигуряване на три вида е в прерогати-
вите на законодателната власт. Става дума за насочване на парични средства, които 
се събират под формата на пенсионноосигурителни вноски, към определени фондо-
ве и последващо разходване на събраните средства. Независимо от различията в 
набирането и разходването на тези парични средства безспорно е тяхното еднакво 
предназначение, което ги обединява в една обща система, създадена с един и същ 
нормативен акт. Тази система изразява представата за социално осигуряване като 
цялостност, съставена от свързани и взаимодействащи си части. При това могат да 
се дадат различни определения на понятието за осигурителна система и тя може да 
бъде представена в различни модели на системно свързани части. 

В Кодекса на социалното осигуряване са уредени Държавното обществено осигуря-
ване (Част първа – ДОО), допълнителното социално осигуряване (Част втора) и допъл-
нителното доброволно пенсионно осигуряване (Част трета). Кодификацията на тези час-
ти е възможна, тъй като правоотношенията са сходни, като в случая обединителната 
черта е целевото предназначение на набираните и разходваните парични средства.  

Институционализирането на звената на системата за пенсионно осигуряване е 
направено въз основа на различни критерии, които могат и да бъдат променяни от 
законодателя. Някои от частите на системата за социално осигуряване са регламен-
тирани с властнически метод на регулиране, а при други методът на равнопоставе-
ност се проявява в по-малка или по-голяма степен. 

Държавноорганизационните характеристики при ДОО са най-силно изразени в 
набирането на вноските за неговите фондове, което като механизъм се приближава 
до публичното задължение за данък върху дохода на физическите лица. Вноските 
се формират като съотношение между процент и осигурителен доход, а от своя 
страна и процентът, и начинът на определяне на осигурителния доход се регламен-



347 

тират с императивни правни норми. Този подход се прилага и за вноските, които са 
за сметка на работодателите.  

Средствата от фондовете на ДОО също се разходват при възникване на строго 
определени фактически състави.  

Държавата гарантира балансираността на приходите и разходите, като при не-
достиг на средства прехвърля такива от държавния бюджет към фондовете на ДОО, 
което означава, че принципно преминаването на парични средства от един центра-
лизиран бюджетен фонд към друг е допустимо.  

Подобни характеристики има и при допълнителното задължително пенсионно 
осигуряване, доколкото размерът на вноската се определят като съотношение меж-
ду нормативно установени процент и осигурителен доход. Приликите между меха-
низма на определяне и събиране на вноските за фонд "Пенсии" на ДОО и за уни-
версалните и професионалните фондове за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване (ДЗПО) са повече от разликите. Процентът е уреден в чл. 157, ал. 1-3 
от КСО, а основата, върху която се прилага процентът, се формира по начина, уре-
ден за осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 
от КСО). Нито процентът, нито основата могат да бъдат променяни от пенсионноо-
сигурителното дружество.  

Осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните 
вноски за ДОО (чл. 158, изр. първо от КСО). Съгласно чл. 159, ал. 1- 3 от КСО оси-
гурителните вноски за ДЗПО и лихви към тях се събират от Националната агенция 
за приходите (НАП), която извършва ревизии и определя вноските с ревизионен 
акт. Следователно пенсионноосигурителните дружества не образуват граждански 
дела, когато вноските не постъпват във фондовете. Ако вноските не бъдат платени 
доброволно, принудителното изпълнение се осъществява от публичните изпълнители 
на НАП и по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, а не от държавни или 
частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.  

Осигурителите и самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски по 
съответната сметка за ДЗПО на компетентната териториална дирекция на НАП. 
Осигурителните вноски се превеждат в специализирана сметка за задължително 
допълнително пенсионно осигуряване на НАП. Съгласно ал. 6 на същия текст НАП 
превежда получените вноски в срок до 30 дни от постъпването им от специализи-
раната сметка по сметка на съответния пенсионен фонд, посочена от пенсионноо-
сигурителното дружество, което го управлява. 

Всъщност подаването на заявление от осигуреното лице до определено пенси-
онноосигурително дружество не води до възникване на гражданско правоотноше-
ние, въпреки употребата на "договор" (който обаче не е наречен "осигурителен") в 
чл. 124, ал. 1 от КСО. Подаването на заявлението и договора само свързват това 
лице с определена парична сума, набрана от неговите осигурителни вноски, което 
не се отнася до сумите, внасяни във фондовете на ДОО. Пенсионен договор между 
пенсионноосигурителното дружество и пенсионера се сключва при придобиване 
право на пенсия, когато пенсионерът може да се разпореди с наличните по индиви-
дуалната му партида средства. Но за периода, когато лицето не е пенсионер, а е 
осигурено, пенсионноосигурителното дружество действа като "агент", на когото 
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държавата е възложила да инвестира средствата от набраните задължителни осигу-
рителни вноски и счетоводно да отнася получения от инвестиране доход към инди-
видуалната партида на осигуреното лице. 

Държавното регулиране е силно изразено и при третия вид пенсионно осигуря-
ване, доколкото пенсионноосигурителните дружества се учредяват при спазване на 
специална процедура, като осъществяването на предмета им на дейност е поставено 
под специален режим. Участието във фондове за допълнително доброволно пенси-
онно осигуряване започва от момента на сключването на осигурителния договор 
(чл. 211 от КСО), т.е. в този случай е налице осигурително правоотношение, въз-
никващо от договор. Обаче договорите за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване се сключват при общи условия на пенсионноосигурителните дружест-
ва, които осигуреното лице може само да приеме или да не приеме. 

Ограничителен критерий на суверенното право на държавата да формира еле-
ментите на системата на обществено осигуряване е само наличието на обективни 
икономически закономерности. В тази насока може да разграничим парични фон-
дове, в които се набират задължителни вноски, и фондове, организирани на основа-
та на "стопанската сметка". Към първия вид спадат фонд "Пенсии" към ДОО и уни-
версалните и професионалните фондове на пенсионноосигурителните дружества. 
Към втория вид спадат фондовете на пенсионноосигурителните дружества, в които 
се набират средства за доброволно осигуряване.  

Доколкото вторият вид осигуряване – доброволното, е организирано на принци-
па на свободната инициатива, то държавата може само да създава регулаторни ме-
ханизми за контрол върху учредяването и функционирането на пенсионноосигури-
телните дружества и върху набирането и разходването на средствата.  

Доколкото обаче задължителното осигуряване може да зависи само в отделни 
аспекти или изобщо да не зависи от преценката на осигурителите и осигурените 
лица, не може да се отрече правото на държавата да прехвърля средства от един 
към друг фонд за набиране на задължителни вноски. Държавата може да прехвърля, 
след съответни законодателни промени, средствата от задължителни вноски между 
отделни фондове.1 

Въпросът е в начина, по който се уреждат последиците от прехвърлянето на 
средствата, а не изобщо в невъзможност за създаване на подобна правна уредба. 
Това, че държавата е предоставила правото на инвестиране на част от набраните 
задължителни вноски към субекти, различни от нея, не отнема прерогативите ѝ да 
промени вътрешните съотношения между фондовете за задължително осигуряване.  

3. Гарантиране и защита на правото на собственост  
и неприкосновеността на частната собственост 

Основното право на обществено осигуряване има самостоятелно съществуване 
като общо конституционно право и като субективно осигурително право по своето 

                              
1 В тази връзка не споделям гледището, изразено в мотивите на Решение на КС № 7/2011  г. 

по к.д. 21/2010  г. (Обн., ДВ, бр. 45/2011  г.) 
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съдържание.1 В компетентността на законодателния орган е да създаде законовата 
уредба за обществено осигуряване, която да обезпечи реалната възможност на 
гражданите да се ползват от предоставеното им с чл. 51, ал. 1 от Конституцията 
социално право.  

Правото на обществено осигуряване се реализира чрез принципите на солидар-
ността, съпричастността, личния принос, задължителността, гарантирането на со-
циалната сигурност. 

Тези принципни постановки обаче са различни от въпроса за собствеността във 
връзка с направените вноски. Правото на социално осигуряване се упражнява след 
навършване на определена възраст, наличие на осигурителен стаж или други усло-
вия, предвидени от законодателя. Но до настъпване на съответните условия същес-
твува само предварителен механизъм за набиране на средства, който е гаранция за 
бъдещото реализиране на правата.  

Не може да бъде споделено становището, че става дума за собственост на осигу-
рените лица върху средствата, набрани по партидите им в пенсионноосигурител-
ните дружества за допълнително задължително пенсионно осигуряване. След като 
лицето не може да се разпорежда с тези средства, като ги тегли, преди да възникнат 
други негови права или да настъпят осигурителни рискове или юридически съби-
тия, то титулярът на тези парични средства е лишен от най-важното в триадата на 
правото на собственост – разпореждането.2 

Титулярът на индивидуалната партида не само не може да тегли средствата, но 
не може да повлияе върху начина на инвестиране на тези средства с оглед получа-
ването на по-висока доходност. Периодически само му се предоставя информация 
за размера на средствата, които са набрани по неговата партида, и за доходността 
от направените инвестиции. Всеки дял представлява пропорционална част от нет-
ните активи на фонда. Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността 
на един дял, както и изискванията към воденето на индивидуалната партида се оп-
ределят с наредба (чл. 129, ал. 9 КСО), т.е. и в тази част уредбата е императивна, 
като осигуреното лице не може да договаря с пенсионноосигурителното дружество 
по този най-важен за неговите имуществени интереси въпрос. 

Средствата по партидата на осигуреното лице не се отчуждават от държавата 
при прехвърлянето им в централизирания фонд "Пенсии" към ДОО, тъй като полу-
чаването на средствата става при настъпване на бъдещо условие – доколкото нап-
ример лицето придобие правото на пенсия и доколкото към този момент по инди-
видуалната му партида има парични средства. До настъпване на условието не може 
да се говори за право на собственост на осигуреното лице върху средствата по ин-
дивидуалната му партида.  

С оглед на пенсионноосигурителното дружество също считам, че в случая то 
действа "вместо" държавата, доколкото със закон му е "възложено" да инвестира 
парични средства в сферата на социалното осигуряване. Съдържанието на най-
важните права и задължения в тази сфера е определено с императивни правни нор-
                              

1 Мръчков, В. Осигурително право. V изд. С., Сиби, 2010, с. 47. 
2 Това е посочено и в мотивите на Решение на КС № 7/2011  г. – "Затова не е налице раз-

пореждане като елемент на правото на собственост в класическото му съдържание." 
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ми, като проявата на свободна воля се изразява само в избора от страна на осигуре-
ния на пенсионноосигурителното дружеството чрез подаване на заявление. Но ако 
такъв избор не е направен, той се прави служебно, като лицата се разпределят към 
пенсионноосигурителните дружества. Следователно не е необходимо и волеизяв-
ление от страна на осигуреното лице за избор на пенсионноосигурително дружест-
во. Така нареченият "договор" между осигуреното лице и пенсионноосигурително 
дружество (чл. 124, ал. 1 от КСО) не може да съдържа отклонение от правата и за-
дълженията, уредени в правни норми. Затова с промените, извършени в чл. 4б, ал. 
1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от КСО, не са нарушени принципите на гарантиране 
и защита на правото на собственост и на неприкосновеността на частната собстве-
ност, уредени в чл. 17, ал. 1 и 3 от КРБ.1 

4. Принцип на свободната стопанска инициатива 

Този принцип може да се прояви само във връзка с доброволното социално оси-
гуряване, като при допълнителното задължително осигуряване не може да се говори за 
неговото приложение поради императивния характер на правната уредба. Поради това 
в този аспект не може да има нарушение на чл. 19, ал. 1 от Конституцията.  

5. Принципи на недискриминация и равенство на гражданите  
пред закона и основното право на гражданите на социално осигуряване 

При измененията и допълненията на посочените текстове на КСО законодателят, 
а и вносителят на законопроекта, са се съобразили изцяло с изложеното в мотивите 
на Решение на КС № 7/2011 г. С оглед принципа на правовата държава и на правна-
та сигурност това поведение трябва да бъде подкрепено. Затова в съответствие с 
Преамбюла и на чл. 4, ал. 1 от КРБ са направените изменения и допълнения в час-
тите на съответните текстове от КСО, в които се урежда възможността осигурените 
в универсален или професионален пенсионен фонд лица да изберат да променят 
осигуряването си от съответния пенсионен фонд във фондовете към ДОО. 

В останалата си част обаче текстовете противоречат на принципите на недиск-
риминация и равенство пред закона, прогласени в чл. 6 от КРБ, и на правото на 
гражданите на обществено осигуряване, регламентиран в чл. 51, ал. 1 от КРБ. Става 
дума за предвиждане на срокове преди навършване на пенсионната възраст, в които 
срокове лицата могат да прехвърлят набраните средства от пенсионните фондове в 
фондовете на ДОО. Същото се отнася и до изкуствено създаденото разделяне на 
лицата на такива, родени преди 1.1.1960 г. и на такива, родени след тази дата, като 
втората група могат да се осигуряват само във фондовете на ДОО, но не и във фон-
довете на пенсионните дружества. 

Няма никакво основание, освен счетоводни сметки за размера на прехвърляните 
и разходвани по-късно средства, за да се уреди правната възможност за едни осигу-
рени лица да направят избор в кой фонд да постъпват осигурителните им вноски, а 
други лица да не могат да направят такъв избор. Пенсионноосигурителната система 

                              
1 Такъв извод е направен и в Решение на КС № 7/2011  г. 
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се изгражда върху стремежа да се преодолеят различията между отделните групи 
участници на пазара на труда в широк смисъл на думата. Затова лицата, които са 
полагали труд при по-тежки условия, имат право да се пенсионират по-рано. Обек-
тивно съществуващото неравенството в условията на полагане на труд се преодо-
лява от пенсионната система със съответни компесаторни механизми. Затова няма 
аргументи за въвеждането на разграничения в групите от осигурени лица при избо-
ра на пенсионен фонд.  

Конституционният съд е излагал аргументи в такъв смисъл в редица свои реше-
ния.1 

Във връзка с казаното дотук считам, че е необходимо да бъдат извършени зако-
нодателни промени, с които да бъде отменено разграничението между лица, които 
са родени до 1.1.1960 г. и могат да избират дали вноските им за ДЗПО да постъпят 
във фондовете на ДОО или във фондове, учредени и управлявани от пенсионнооси-
гурителни дружества, като също така бъдат отменени времените ограничения за 
възможността за прехвърляне на средства от индивидуалните партиди на осигуре-
ните лица, набрани във фондовете на пенсионно-осигурителните дружества, към 
фондовете на ДОО. 
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1 Решение на КС № 5/2000  г. по к.д. № 4/2000 (Обн., ДВ, бр. 55/2000  г.) – "…всички ра-

ботещи трябва да бъдат поставени при еднакви условия при изпълнение на работата им 
както във връзка с данъчното облагане, така и по отношение на вноските за обществено и 
здравно осигуряване и пр..." 
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Резюме 
В статията са разгледани проблемите, които се срещат в практиката при прилагане ре-

жима на гратификацията по чл. 222, ал. 3 КТ относно момента на възникване правото на плаща-
нето, размера на обезщетението, кой е работодателят, който го дължи. Разсъжденията на автора 
са подкрепени с актуална съдебна практика. Правят се и предложения de lege ferenda. 
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PROBLEMS IN APPLYING THE MODE OF COMPENSATION  
UNDER ART. 222, PARA. 3 LC 
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Faculty of Law and History, SWU "Neofit Rilksi"  
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Summary 
The article examines the problems encountered in practice when applying the mode of 

gratification of Art. 222, paragraph 3 of LC regarding the moment of occurrence of the right to 
payment, the amount of compensation, who the employer that owes it is. The author’s reasoning is 
supported by the current case law. There are also proposals de lege ferenda. 

Key words: compensation; employment contract; gratification. 
 
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ представлява вземане на работника или слу-

жителя с гратификационен характер,1 дължимо еднократно при наличието на рег-
ламентираните в закона предпоставки. С разпоредбата на чл. 222, ал. 3 КТ е пред-
видено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът 
                              

1 Вж. Василев, Ат. за гратификационния характер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 Ко-
декса на труда – В: Обезщетения по трудовото правоотношение. С., Сиби, 1997; Василев, 
Ат. – В: Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда, ХII изд. С., 
Сиби, 2016, 754-758; Вж. Мръчков, В. Едно разбиране за чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, 
което уврежда интересите на работниците и сужителите. – Труд и право, 1994, № 11,  
с. 18; Относно размера на обзщетенето по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. – Труд и право, 
2016, № 6, с. 30-34; В: – Трудово право, ІХ изд. С., Сиби, 2015, …, В. Мръчков нарича пла-
щането по чл. 222, ал. 3 КТ "благодарствено обезщетение". 
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или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, неза-
висимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от рабо-
тодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а 
ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си 
стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 
6 месеца. Обезщетението може да се изплаща само веднъж. 

От 01. 01. 2016 г. по силата на новата ал. 4 от чл. 222 КТ същите правила се при-
лагат и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или 
служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване. 

В практиката част от трудовите спорове относно прекратяването на трудовото 
правоотношение са и тези, които възникват във връзка с правото на гратификация 
на работника и служителя по чл. 222, ал. 3 КТ. Въпросите, по които спорят страни-
те по трудовото правоотношение, най-често са относно това за кой работодател 
възниква задължението да плати обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, спорове от-
носно наличие на предвиденото ограничение за еднократност на плащане на "бла-
годарственото обезщетение", кои възнаграждения се включват като елементите на 
брутното трудово възнаграждение, въз основа на което се изчислява размерът на 
обезщетението1, кога е налице правото на увеличен размер на гратификацията, 
обусловено от един допълнителен критерий – работникът или служителят да е при-
добил последните 10 години трудов стаж при един и същ работодател, преди прек-
ратяване на трудовото правоотношение2, за конкретния спор налице ли е специал-
ната уредба за увеличаване на размерите на обезщетението за работници и служи-

                              
1 Вж. Решение № 257 от 20.10.2014  г. по гр.д. № 7716/2013  г. на ВКС, IV  г.о., постано-

вено по реда на чл. 290 ГПК и даващо отговор на въпроса, а именно, че дължимото под 
формата на допълнително трудово възнаграждение, посочено от работодателя като компен-
сация във фишовете за работна заплата, има постоянен и предвидим характер и следва да се 
включи в БТВ, определено съгласно разпоредбата на чл. 228, ал. 1 КТ и НСОРЗ от 2007  г. 
при определяне на размера на обезщетенията по чл. 222, ал.3 КТ; Вж. и Определение № 490 
от 14.04.2015  г. по гр. д. № 266 / 2015  г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение, 
във връзка с базата за определяне на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ – Ако допълнител-
но трудово възнаграждение се изплаща с оглед положен труд за период по-дълъг от един 
месец, в месечното брутно трудово възнаграждение се включва само онази част от сумата, 
относима за месеца. 

 2 Вж. Определение № 561 от 24.04.2015  г. по гр. д. № 1497 / 2015  г. на Върховен каса-
ционен съд, 4-то гр.отделение във връзка с критерий за придобиване право на увеличения 
размер на обезщетението за срок от 6 месеца, ако придобиването на последните 10 години 
трудов стаж е при един и същ работодател, като в разпоредбите на чл.352 и чл.354 КТ е 
предвидено, че за трудов стаж се зачитат и периоди от време, в които работникът или слу-
жителят не е работил, в т.ч. и когато е бил без работа поради уволнение, което е признато за 
незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на 
работа – чл.354, ал.1 т.1 КТ. Приема се, че законът визира като предпоставка за изплащане 
на обезщетението по чл.222, ал.3 КТ трудовия стаж, дали работникът е работил или не, е 
ирелевантно за случая.; В тази връзка вж. и Решение № 720 от 25.10.2010  г. по гр.д.  
№ 191/2010  г. на Върховен касационен съд, постановено по реда на чл. 290 ГПК.  
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тели, работещи в сферата на няколко изчерпателно изброени отрасли в ПМС № 31 
от 11. 02. 1994 г.1, въпреки че не отговарят на изискването по чл. 222, ал. 3 КТ за 
получаване на обезщетение за 6 месеца – да са работили при един и същ работода-
тел през последните 10 години от трудовия си стаж, и др. 

Интересът към въпросите, на които се търси отговор в настоящото изложение, е 
провокиран от често срещаното в практиката неправилно приложение на режима на 
обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ по отношение на това кой е работодателят, кой-
то дължи плащането на "благодарственото обезщетение" на работниците и служи-
телите, както и по отношение на принципа на еднократност на плащането в случаи-
те, в които лице, получило обезщетение поради придобиване право на пенсия на 
основание на специален закон, претендира обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при 
прекратяване на възникнало след това трудово правоотношение.  

Противоречива е практиката на съдилищата при решаване на поставените горе 
въпроси, във връзка с повдигнати пред тях трудови спорове. В едни случаи съдът 
приема, че щом законът е предвидил еднократност на плащането по чл. 222, ал. 3 
КТ, не се изключва възможността да се претендира обезщетение и при хипотезата, 
при която при вече придобито право на пенсия, работникът е встъпил отново в тру-
дово договорно отношение и това правоотношение се прекратява. Ако обезщетени-
ето не е получено първия път по повод пенсионирането на работника, няма пречка 
да бъде получено при по-късно прекратеното ново трудово правоотношение.2  
В друго постановеното от ВКС по реда на чл. 290 ГПК Решение № 417 от 
19.12.2013 г. по гр.д. № 61/2013г., 4-то г.о. е прието, че когато лицето не е упраж-
нило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо че са били 
налице условията за това и след това е работило при друг работодател през послед-
ните 10 г., последният работодател е този, който следва да му заплати обезщетение 
по чл. 222, ал. 3 КТ. 

В друго решение, според съда, законът изрично не е посочил, че плащането по 
чл. 222, ал. 3 КТ следва да се осъществи от този работодател, при когото е възник-
нало правото и затова работникът може да прецени кога и срещу кой работодател 
да упражни трудовото си право съобразно интереса си, защото е възможно за него 
икономически да е по-изгодно да упражни правото си срещу последващ работода-

                              
1 С ПМС №31 от 11. 02. 1994  г. за увеличаване в някои случаи на размера на обезщете-

нията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, Обн., ДВ, бр. 16 от 22. 02. 1994  г., доп., бр. 60 от 
16. 07. 1996  г., в сила от 11. 02. 1996  г. се създава специална уредба за определяне на обез-
щетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите, работили като педагогичес-
ките и медицинските кадри, както и на артистичния и художествено-творческия персонал в 
размер на 6 месеца (вместо на обезщетение в размер на 2 месеца). Това са работещи по тру-
дово правоотношение в сферата на образованието, здравеопазването, социалното подпома-
гане и изкуството и културата, които са на бюджетна издръжка, както и в Министерството 
на отбраната, системата на Министерството на вътрешните работи, от военизираните структури 
на Министерството на транспорта, от Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения и от 
Строителните войски, когато през последните 10 години от трудовия си стаж са работили в 
различни поделения на съответното министерство или военизирана организация." 

2 Вж. Решение № 846 от 14.XI.1990  г. по гр. д. № 500/90  г., III  г. о.  



355 

тел, при когото обезщетението ще е в по-голям размер, отколкото спрямо този, при 
който е придобил правото.1 

В редица други решения съдът е приел обратното на посочените становища при ре-
шаване на въпроса кой е работодателят, който дължи плащането по чл. 222, ал. 3 КТ.2 

Върховният касационен съд през 2015 г. е допуснал касационно обжалване на 
въззивно решение по спор относно изплащането на гратификацията по чл. 222, ал. 3 
КТ, като се е произнесъл по поставения въпрос: кой работодател дължи обезщете-
нието – от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, при кого-
то работникът или служителят първоначално е придобил право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст, или работникът или служителят съобразно своя интерес, 
може да претендира изплащане на обезщетението при прекратяване на трудовото 
правоотношение от последващ работодател. С постановеното по чл. 290 от ГПК 
Решение № 15 от 02.02.2016 г. по гр. д. № 2520 / 2015 г., 3-то гр. отделение съдът 
правилно е приел, че тъй като право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се 
придобива само веднъж, съответно и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ може да се 
получи само веднъж – при възникване на правото за пенсия. В резултат на което 
работникът или служителят следва да реализира правото си на обезщетението при този 
работодател и по това правоотношение, при действието на което е възникнало правото 
му на пенсия, респ. плащането по чл. 222, ал. 3 се дължи от този работодател, при кого-
то първоначално е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.  

В правната доктрина също се приема, че плащането се дължи само веднъж, тъй 
като право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива само веднъж, и 
то от работодателя при първоначалното придобиване право на пенсия, независимо 
дали то е придобито поради наличието на определена възраст или без оглед на това.3  

С отмяна на разпоредбата на ал. 2 на чл. 94 КСО, в сила от 01. 01. 2015 г.4 вече 
не е необходима предпоставка прекратено трудовото правоотношение, за да може 
работникът или служителят да упражни правото си на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст. Възможно е работникът или служителят не само да е придобил правото 
на пенсия, но и да го е упражнил по време на едно и също трудово правоотношение 
и едва при прекратяването му за работодателя възниква задължението да плати 
                              

1 Вж. решение № 5367 от 19.12.2014  г. по гр. д. № 819/2014  г. на Окръжен съд – Благо-
евград, по което е допуснато касационно обжалване с Определение № 988 от 29.10.2015  г. 
по гр. д. № 2520 / 2015  г. на ВКС, 3-то гр. отделение, на следния въпрос: от кой работодател 
се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ – от работодателя при прекратяване на трудо-
вото правоотношение, при когото работникът или служителят първоначално е придобил 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или работникът или служителят, съобразно 
своя интерес, може да претендира изплащане на обезщетението при прекратяване на трудо-
вото правоотношение от последващ работодател. 

 2 Вж. Решение № 7220 от 26.10.2015  г. по гр. д. № 9565/2015  г. на Софийски градски 
съд; Решение № 235 от 03.07.2014  г. по гр. д. № 969/2014  г. на ВКС; Решение № 
235/03.07.2014 г. по гр.д. № 969/2014 г. по описа на ВКС, IV ГО. 

3 Вж. Василев, Ат. за правото на обезщетението по чл. 222, ал. 3 Кодекса на труда – В: 
Обезщетения по трудовото правоотношение. С., Сиби, 1997, 87-88. 

4 Отмяната на ал. 2 на чл. 94 КСО е със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015  г., ДВ, бр. 107 от 2014  г., в сила от 01. 01. 2015  г. 
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обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ. При прекратяване на последващи трудови пра-
воотношения придобилите и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст нямат право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Ако не е изплатено 
обезщетението, претенцията спрямо работодателя, при когото правото е първона-
чално възникнало, се запазва на общо основание. От този работодател работникът 
или служителят може да търси гратификацията по общия ред, стига да не е погасе-
на по давност. 

Често срещана практика е работодателят да прекрати трудовия договор с работ-
ника или служителя на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ – поради придобито право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст и след това страните да сключат отново 
трудов договор. Разбира се, обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи при прек-
ратяването на предходния трудов договор. И ако работодателят не го изплати, ра-
ботникът или служителят трябва да претендира обезщетението в срок от три годи-
ни от прекратяването на предходния трудов договор, иначе губи правото. Защото, 
независимо че последващият трудов договор е сключен със същия работодател, той 
не дължи изплащане на гратификацията при прекратяване на този договор. Работо-
дателят при прекратяване на трудовия договор не дължи плащане на обезщетението 
и в случаите, в които работникът или служителят по време на неплатен отпуск по 
трудовото си правоотношение работи при друг работодател и придобие право пра-
во на пенсия за осигурителен стаж и възраст при втория работодател. 

Струва ми се за уместно, с цел намаляване проблемите при прилагане режима на 
обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, да се направи предложение de lege ferenda текс-
тът на разпоредбата да се промени така: "При прекратяване на трудовото правоот-
ношение, по време на което работникът или служителят е придобил право на пен-
сия за осигурителен стаж и възраст независимо от основанието за прекратяването, 
той има право на обезщетентие от работодателя в размер на брутното му трудово 
взнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през 
последните 10 години от трудовия му стаж – обезщетение в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. 1 

Вторият въпрос, който се разглежда в настоящото изложение във връзка с при-
ложението на чл. 222, ал. 3 КТ и който е предмет на разглеждане в съдебните реше-
ния на различните съдилища по възникнали трудови спорове, е дължи ли се обез-
щетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на лица, работещи по трудово правоотношение, 
след като вече са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по 
"специален закон".2 Решенията на съдилищата по този въпрос са противоречиви.  

                              
1 Чл. 222, ал. 3 КТ гласи: При прекратяване на трудовото правоотношение, след като ра-

ботникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, неза-
висимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в 
размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при 
същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея 
може да се изплаща само веднъж. 

2 Правилата за придобиване право на пенсия на лицата по така наречените в решенията 
"специални закони" се съдържат в чл. 69 от КСО. Това са военнослужащите по Закона за 
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В едни случаи съдът приема, че когато лицето, получило обезщетение при осво-
бождаване от кадрова военна служба по реда на чл. 237, ал. 1 ЗОВСРБ (отм.)1, не е 
упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо че са 
били налице условията на чл. 6 ЗП (отм.), и след това е работило по трудово право-
отношение, при прекратяването му, работодателят му дължи обезщетението по чл. 
222, ал. 3 КТ, тъй като двете обезщетения се дължат на различно основание и при 
различни законови предпоставки.2 В дуги решения съдът приема, че при прекратя-
ването на последващото трудово правоотношение ищецът няма право на обезщете-
ние по чл. 222, ал. 3 КТ, защото към този момент няма придобиване право на пен-
сия. Това право на пенсия е придобито като кадрови военнослужещ преди сключ-
ване на трудовия договор и представлява пречка за получаване на обезщетението 
по чл. 222, ал. 3 КТ.3 

Подкрепям второто становище. Самият принцип на еднократност на обезщете-
нието по чл. 222, ал. 3 КТ, изрично регламентиран и включен в хипотезиса на нор-
мата, произтича от това, че работникът или служителят придобива право на пенсия 
веднъж в живота си и това право възниква към определен момент. Ако този работ-
ник или служител е придобил право на пенсия по специален закон, то той не може 
да придобие право на пенсия и по общия закон. При прекратяване на правоотноше-
нието му на основание специалния закон поради придобито право на пенсия той 
вече е получил или му се дължи обезщетението по правилата на същия закон. 4 

Следователно по отношение на поставения въпрос за дължимостта на обезщете-
нието по чл. 222, ал. 3 КТ е от значение единствено дали към момента на прекратя-
ването на трудовото правоотношение работникът или служителят е придобил пра-
вото си на пенсия по това правоотношение или по предходно правоотношение, по 
което е полагал труд.  

За да не се допуска различно тълкуване на правото по чл. 222, ал. 3 КТ във връз-
ка с еднократността на това обезщетениие, струва ми се удачно към текста на ал. 3 
de lege ferenda да се добави следното ново изречение: Обезщетението не се дължи, 
                                                                                                                                      
отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители по Зако-
на за Министреството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и за-
държането под стража, и следователите. 

1 Действащият Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България е обн., 
ДВ, бр. 35 от 12.05.2009  г. в сила от 12.05.2009  г. 

2 Вж. решение № 417/19.12.2013  г. по гр.д. № 61/2013  г. на ВКС, ІV  г.о., постановено 
по чл. 290 ГПК. 

3 Решение № 235 от 03.07.2014  г. по гр. д. № 969/2014  г., четвърто гражданско отделе-
ние на Върховен касационен съд, по чл. 290 ГПК. След като ищецът е придобил право на 
пенсия по специалния закон, същият не може да придобие право на пенсия и по общия за-
кон; Решение № 270/24.03.2014 г. по гр.д. № 1296/2013 г. по описа на ВКС, III ГО; Решение 
№ 720/25.10.2010  г. по гр.д. № 191/2010  г. на ВКС, ІV  г.о. 

4 Вж. за определяне на размера на обезщетението по чл. 228, ал. 2 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България при освобождаване от военна служба поради 
пенсиониране; определяне размера на обезщетението по чл. 106, ал. 3 от Закона за държав-
ния служител, при прекратяване на служебното правоотношение поради придобито право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст.  
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когато за работника или служителя е възникнало правото на обезщетение поради 
придобито право на пенсия на основание специален закон 1.  

Възможно е и с едно тълкувателно решение на Общото събрание на гражданска-
та колегия при Върховен касационен съд в тази посока да се създаде задължителна-
та практика, която да обвърже органите на съдебната власт при решаване на трудо-
ви спорове, свързани с упражняването на трудовите права по чл. 222, ал. 3 КТ. 
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1 Вж. чл. 106, ал. 3 от Закона за държавтия служител. 
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КОМПЛЕКСНО ПРАВООТНОШЕНИЕ, В КОЕТО Е ВКЛЮЧЕНО 
ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Доц. д-р Ивайло Стайков  
Департамент "Право", НБУ  

istaikov@nbu.bg 

Резюме 
В статията се аргументира становището, че по отношение на държавния служител в 

правната действителност има комплексно правоотношение, което включва в себе си отно-
сително обособените служебно правоотношение и индивидуално трудово правоотношение. 
Обосновава се и тезата, че едноличните държавни органи, както и членовете на някои ко-
лективни държавни органи, изпълняват длъжността си въз основа на индивидуално трудово 
правоотношение, което не е част от комплексно правоотношение, но възниква и съществува 
паралелно с друго правно-отраслово правоотношение. 

Ключови думи: комплексно правоотношение, трудово правоотношение, трудово право, 
държавен служител, държавен орган, теория. 

COMPLEX LEGAL RELATIONSHIP INCLUDING INDIVIDUAL  
LABOUR RELATIONSHIP 

Assoc. Prof. Dr. Ivaylo Staykov 
Law Department, New Bulgarian University  

istaikov@nbu.bg 

Summary 
In the paper the author holds the view that as regards public servants there is legally valid a 

complex legal relationship including two relatively distinct legal relationships. The author also 
holds the thesis that single-body State authorities as well as the members of some collective State 
authorities fulfil their functions on the basis of individual labour relationships, which are not part 
of complex legal relationships, but begin and exist in parallel to another relationship. 

Key words: Complex Legal Relationship, Labour Relationship, Labour Law, public servant, 
state authority, theory. 

 
1. В настоящото изложение се аргументира становището, че по отношение на 

държавните служители в правната действителност има комплексно правоотноше-
ние, което включва в себе си относително обособените служебно правоотношение и 
индивидуално трудово правоотношение. Въпросът за тази правна конструкция е 
повдигнат в българската трудовоправна теория от доц. Ванюшка Ангушева1. Този 
                              

1 Вж. Ангушева, В. Разширяване на приложното поле на трудовото право чрез комплек-
сни правоотношения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІV. С., 
УИ "Св. Кл. Охридски", 2010, 42-46. 
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проблем е част от по-общия и принципен въпрос за съотношението между предмета 
на правна уредба на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда и за съ-
отношението между трудовото право и правото на държавна служба. Също така се 
обосновава и тезата, че едноличните държавни органи, както и членовете на някои 
колективни държавни органи, изпълняват длъжността си въз основа на индивиду-
ално трудово правоотношение, което не е част от комплексно правоотношение, но 
възниква и съществува паралелно с друго правно-отраслово правоотношение1. 

2. Въпреки че държавният служител при и по повод изпълнението на държавна-
та служба е в служебно правоотношение между него и държавата (чл. 1 и чл. 2, ал. 
1 ЗДСл), той е и в трудово правоотношение. Държавният служител като физическо-
то лице престира работната си сила при и по повод изпълнението на държавната 
служба2. Трудовото правоотношение е най-адекватната правна форма, в която едно 
физическо лице предоставя работната си сила. Съгласно чл. 1, ал. 2 КТ отношения-
та при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови правоотноше-
ния3. Предоставянето (престирането) на работна сила е един от съществените и 
необходими елементи в доктриналното понятие за трудово правоотношение. Само-
то понятие "предоставяне на работна сила" е легално и се употребява нееднократно 
в Кодекса на труда (чл. 1, ал. 2, чл. 66, ал. 2, чл. 405а, ал. 1)4. 

Обстоятелството, че държавният служител предоставя работната си сила при и 
по повод изпълнението на държавната служба5, има значение за характера и специ-
                              

1 Проблематиката, която се анализира, има предвид само и единствено индивидуалното 
трудово правоотношение, но по-долу в текста за краткост ще се използва понятието "трудо-
во правоотношение". 

2 В чл. 2, ал. 1 ЗДСл е посочено, че "държавният служител е лице...", като трябва да се 
разбира, че той е физическо лице, защото всички уредени изисквания относно възникване-
то, съдържанието и прекратяването на служебното правоотношение са относими само и 
единствено за физическото лице като правен субект. 

3 Анализ на съдържанието и социално-правното предназначение на тази разпоредба вж. 
Василев, Ат. Трудово право. Бургас: Бургаски свободен университет, 1997, 13-14; Мръчков, 
В. – В: Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 12. прер. и 
доп. изд. С., Сиби, 2016, 24-27; от него: Трудово право. 9. прер. и доп. изд. С., Сиби, 2015, 
158-160; Договорът в трудовото право. С., Сиби, 2010, 57-58; Средкова, Кр. Трудово право. 
Обща част. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2010, 14, 143-144. 

4 Тези основни въпроси са изследвани отдавна в българската трудовоправна теория, но 
те не губят своята актуалност и днес. Вж. Радоилски, Л. Трудово право на Народна репуб-
лика България. С., Наука и изкуство, 1957, 170; Василев, Ат. Трудово право, 113; Мръчков, 
В. Трудово право, 149-152; Средкова, Кр. Трудово право. Обща част, 143-144; Милованов, 
Кр. Трудов договор. Сключване, изменение, прекратяване. 2. прер. и доп. изд. С., ИК "Труд 
и право", 2008, 17-19; Мингов, Ем. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба. 
– Съвременно право, 2003, № 2, 66-67; от него: За особеностите на индивидуалното трудово 
и на служебното правоотношение. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурител-
ното право. Т. І. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2004, 101-103. 

5 За понятията "държавна служба" и "държавен служител" след приемането на ЗДСл вж. 
Лазаров, К. Административно право. Обща част. С., Фенея, 2000, 65-69; Балабанова, Хр. 
Администрацията на изпълнителната власт в законодателството на Република България. С., 
Албатрос, 2000, 14-22; Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право 
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фиката на трудовата му функция, но не влиза в противоречие с принципното поло-
жение по чл. 1, ал. 2 КТ. Във връзка с характера на трудовата функция на държав-
ния служител единственият извод от трудовоправно естество е този, че това е слу-
жител от гледна точка на естеството на престирания труд1. 

3. Същата правна конструкция (трудовото правоотношение е част от сложно и 
комплексно правоотношение) има и при член-кооператора, който полага труд в 
производствена кооперация по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за кооперациите 
(вж. § 2 ДР на КТ)2. В случая членствено-кооперативното правоотношение между 
член-кооператора и производствената кооперация е сложно и комплексно, което 
освен трудовото правоотношение съдържа и правоотношения от имуществен и 
организационен характер. 

4. В българската трудовоправна литература се прави разграничение между тру-
довото правоотношение и служебното правоотношение, като авторите анализират 
различни правни отлики на двата вида правоотношения. 

В университетския си курс по трудово право проф. Кр. Средкова разграничава 
трудовото правоотношение и служебното правоотношение, въпреки че авторката 
посочва, че "трудова дейност се извършва и по служебно правоотношение...". Раз-
ликите са очертани по отношение на непосредствения обект на правоотношенията; 
характера на правоотношенията (частен и публичен); осъществяването на правоот-
ношенията само между техните страни или и насочеността им към трети лица3. 
Същата авторка разглежда два вида трудови правоотношения в зависимост от тях-
ната обособеност – самостоятелни трудови правоотношения и трудови правоотно-
шения като част от сложни (комплексни) правоотношения, като сред вторите по-
сочва и трудовите правоотношения в българската армия и в държавната админист-

                                                                                                                                      
на Република България. Обща част. 4. изд. С., Сиби, 2001, 130-141; Костов, Д. Държавна 
служба. С., Сиби, 2002, 7-100. 

1 За понятията "работник" и "служител" и за условното им разграничение вж. Радоилски, 
Л. Трудово право на..., 192; Мръчков, В. Трудово право, 185-186; от него: – В: Коментар на 
Кодекса на труда, 19; Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално тру-
дово право. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, 28-29; Милованов, Кр. Трудов договор..., 33-34. 

2 Вж. Радоилски, Л. Трудово право на..., 183-184, 734-735; Таджер, В. Трудовото право-
отношение в ТКЗС. – В: Год. Соф. унив., ЮФ. Т. 51. С., 1960, 25-27; от него: Гражданско 
право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. С., Наука и изкуство, 1973, 125-126; Павлова, М. Граждан-
ско право. Обща част. Т. І. С., Софи-Р, 1995, 167-168; Мръчков, В. Приложимост на Кодекса 
на труда в производствените кооперации. – Съвременно право, 1995, № 2, 7-16; от него: 
Прилагане на Кодекса на труда към членовете-кооператори в производствените кооперации. 
– В: Трудови отношения и държавна служба – 2000  г. С., ИК "Труд и право", 2000, 470-
476, но вж. същия автор в Мръчков, В. Договорът в трудовото право, 56 – "трудовото право 
се освободи от правоотношения, които са различни от трудовите: [...] от членствените пра-
воотношения на член-кооператорите в производствените кооперации" и "с отделянето на 
правото на ... член-кооператорите в производствените кооперации от трудовото право и 
тяхното обособяване в самостоятелна отраслова законова уредба, [...] субектното приложно 
поле на трудовото право се стесни"; Милованов, Кр. Трудов договор..., 26, 32; Средкова, Кр. 
Трудово право. Обща част, 148. 

3 Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І..., 27. 
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рация. Когато трудовото правоотношение е част от друго – сложно (комплексно) 
правоотношение, "в тези случаи полагането на труда е част от съдържанието на 
сложното правоотношение". Специално е отбелязано, че "трудовото правоотноше-
ние, което възниква от избор, също обикновено е част от друго, сложно правоот-
ношение – по осъществяване на управление..., на държавна власт... и т. н."1. Като 
разглежда основанията за възникване на трудовото правоотношение, проф. Средко-
ва включва сред тях "акт за назначаване на висша държавна длъжност", като посоч-
ва примери2. 

Според проф. Кр. Милованов различието между трудовото и служебното право-
отношение "не е в предмета на задълженията, а в особеното правно положение, 
което има държавният служител. И по служебното правоотношение се престира 
работната сила на държавния служител. Поради това и при служебното правоотно-
шение съществуват въпросите на личното подчинение при изпълнение на служеб-
ните задължения, въпросите на работното време, почивките и отпуските, на запла-
щането на труда и т. н."3. 

Във връзка със субектното приложно поле на съвременното трудово право, в 
своя систематичен курс по трудово право проф. В. Мръчков посочва, че "няколко 
съвременни административни закона "извадиха" от обсега на трудовото право цели 
категории служители и ги подчиниха на служебен административноправен режим, 
характерен за държавната служба и различен от трудовоправния"4. Като следствие 
на това, проф. Мръчков отграничава трудовото право като самостоятелен правен 
отрасъл от правото на държавна служба като клон от административното право5. 
Но по друг повод същият автор посочва за "използването на елементи от трудовия 
договор като модел за определяне на съдържанието на правооотношения, свързани 
с упражняването на трудова дейност, макар и тези правоотношения да не са трудо-
ви. [...] Независимо от основанието за възникването и съдържанието на трудовото 
правоотношение (трудов договор и др.), в основата на които стои съгласуване на 
волята на страните, и административния акт – при възникване на служебното пра-
воотношение, и едните и другите съдържат в себе си прилагане на умствени и фи-
зически трудови усилия, т.е. упражняване на трудова дейност"6. Като приема, че 
"трудовото и служебното (административното) правоотношение са две различни и 
несъвместими правоотношения в едно и също лице по едно и също време и с един и 
същ обект", проф. Мръчков стига до извода, че "все пак трябва да се отчита обстоя-
телството, че държавният служител изпълнява служебните си задължения [...] по 
административното по правната си природа правоотношение с разход на умствени 
и физически усилия, които по своето човешко съдържание са жив труд и трудови 
усилия, еднакви или във всеки случай съпоставими с трудовите усилия на работни-

                              
1 Средкова, Кр. Трудово право. Обща част, 148-149. 
2 Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І..., 20. 
3 Милованов, Кр. Трудов договор..., 21. 
4 Мръчков, В. Трудово право, 31-32. 
5 Пак там, 55-57. 
6 Мръчков, В. Договорът в трудовото право, 85-86. 
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ка или служителя по трудовото правоотношение"1. По повод анализа на чл. 351, ал. 1  
in fine КТ относно израза "и времето, през което лицето е работило като държавен 
служител" и за съотношението между трудов и служебен стаж, авторът отбелязва, 
че "това е признание, че изпълнението на задълженията по служебно правоотноше-
ние се извършва с разход на умствени и физически усилия, макар че се изпълняват 
различни по природата си правни задължения – трудови и служебни..."2. 

Доктор М. Топалов посочва, че "държавният служител извършва трудова дей-
ност... [...] Въпреки че престира работна сила, държавният служител няма работо-
дател. Истината е, че той работи за другиго – за българската държава, но не по тру-
дово правоотношение. [...] Това е чиновническо правоотношение. Страни по него 
са: държавата – в лицето на компетентен орган, и самият държавен служител. Това 
е едно вертикално властническо (публично) правоотношение"3. 

Професор Ем. Мингов също разграничава трудовото правоотношение от слу-
жебното правоотношение. Авторът определя трудът за другиго, зависимият, неса-
мостоятелният, наемният труд като основен белег на всяко трудово правоотноше-
ние. "Центърът, фокусът на правното регулиране, придаващ спецификата на трудо-
вото правоотношение, е наемният труд. Отношенията, които се пораждат във връз-
ка с него, се регулират от трудовото право"4. Специално за правоотношенията на 
лицата по чл. 19а, ал. 1 ЗАдм. проф. Мингов посочва, че "по същността си това са 
sui generis отношения, установени със ЗАдм"5. В по-ново свое научно изследване 
проф. Мингов е на становище, че "в хипотезата на чл. 19а, ал. 1 ЗАдм законодате-
лят изхожда от друго разбиране за характера на тези правоотношения – че това са 
особени административни правоотношения на лица, които са политически ангажи-
рани и провеждат държавната политика на управляващата партия или мнозинство... 
[...] От друга страна, тези лица не са и лица на наемния труд. Те осъществяват из-
пълнително-разпоредителна (административна) дейност, а не продават своята ра-
ботна сила. Те притежават властнически правомощия, позволяващи им да осъщест-
вяват тази изпълнително-разпоредителна дейност. Затова и правоотношенията, в 
които влизат, не са трудови, а административни"6. 

5. Необходимо е да се обърне внимание и на един друг аспект на тази трудовоп-
равна проблематика. 

                              
1 Мръчков, В. Трудово право, бел. 3 под линия на с. 56 и бел. 2 под линия на с. 57. 
2 Пак там, 711, 713-714. 
3 Топалов, М. Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение. 

С., Сиби, 1997, с. 28-29. Следва да се има предвид обстоятелството, че научният анализ е 
писан преди приемането на Закона за държавния служител и другите специални закони. 

4 Мингов, Ем. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба, 66-67; от него: За 
особеностите на индивидуалното трудово и на служебното правоотношение, 101-103. 

5 Мингов, Ем. За особеностите на индивидуалното трудово и на служебното правоотно-
шение, 105. 

6 Мингов, Ем. Още за характера на правоотношенията в съдебната власт. – В: Юбилеен 
сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С., ИК "Труд и пра-
во", 2014, 178-179. 
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Трудово е правоотношението и на президента на републиката, народните предс-
тавители, министър-председателя, министрите, заместник-министрите, областните 
управители, кметовете на общини, членовете на някои колективни държавни орга-
ни. В качеството им на физически лица те като еднолични органи или като членове 
на колективни органи в системата на държавното управление престират работна 
сила (в разговорен стил "ежедневно ходят на работа") и като контрапрестация получа-
ват трудово възнаграждение. Обстоятелството, че наред с трудовото правоотношение 
съществува и друго като правно-отраслова принадлежност правоотношение – консти-
туционно, административно и т. н., не променя направения правен извод1. 

Съгласно чл. 5, ал. 5 ЗДРДОПБГДСРСБНА членовете на КРДОПБГДСРСБНА 
(т. нар. Комисия за досиетата) осъществяват своята дейност по трудово правоотно-
шение. Тази комисия е независим държавен колегиален орган, който се състои от 
девет членове, които се избират от Народното събрание (чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 
ЗДРДОПБГДСРСБНА). Същата е и правната уредба относно КЗЛД, която е незави-
сим колегиален и постоянно действащ държавен орган, и се състои от председател 
и четирима членове, които се избират от Народното събрание по предложение на 
Министерския съвет (чл. 7, ал. 1 и ал. 2 ЗЗЛД). Председателят и членовете на КЗЛД 
осъществяват своята дейност по трудово правоотношение (чл. 7, ал. 3 ЗЗЛД). Това 
са типични примери за изборно трудово правоотношение, което самият законода-
тел изрично квалифицира като такова. 

Националното бюро за правна помощ, което е независим държавен орган (чл. 6, 
ал. 3 ЗПрПм), се състои от петима членове – председател, заместник-председател и 
трима членове (чл. 11, ал. 1 ЗПрПм). Председателят и заместник-председателят на 
НБПП се назначават и освобождават със заповед на министър-председателя въз 
основа на решение на Министерския съвет (чл. 11, ал. 2 ЗПрПм). Съгласно чл. 15, 
ал. 1 ЗПрПм председателят и заместник-председателят на НБПП осъществяват сво-
ята дейност по трудово правоотношение и не могат да заемат друга длъжност по 
трудово или служебно правоотношение2. И в този случай е налице изрична правна 
квалификация на правоотношението като трудово. 

По отношение на някои еднолични държавни органи и членове на колегиални 
държавни органи законодателят не е така категоричен при квалификацията на тях-
ното правоотношение като трудово. Съгласно чл. 19а, ал. 1 ЗАдм министър-
председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-
министрите, посочените в чл. 19, ал. 4 от закона еднолични органи и техните замес-
тници и членове на колегиални органи, областните управители, заместник област-

                              
1 Тези въпроси съм изследвал подробно в Стайков, Ив. Трудовоправен статус на члено-

вете на Съвета за електронни медии [и сравнение с този на членовете на други колективни 
държавни органи]. С., Изд. "Авангард Прима", 2016, 353 с.), вкл. трудовоправното положе-
ние на народния представител, както и това на някои от посочените по-долу в основния 
текст членове на някои колективни държавни органи. 

2 Останалите трима членове на НБПП се избират от Висшия адвокатски съвет (чл. 11, ал. 
3 ЗПрПм) и не заемат длъжността по трудово правоотношение, и не получат трудово въз-
награждение (ар г. от чл. 15 ЗПрПм). Това е така, защото те са адвокати и като такива не 
могат да бъдат страна по трудово правоотношение. 
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ните управители, кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските намес-
тници, заместник-кметовете на общини и на райони имат всички права по трудово 
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното 
правно положение. Идентична като съдържание и замисъл е и разпоредбата на чл. 22д, 
ал. 1 ЗПУКИ, съгласно която председателят и членовете на КПУКИ (въпреки че те 
са членове на колегиален орган по смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗАдм и следователно чл. 
19а, ал. 1 ЗАдм е приложим и за тях) имат всички права по трудово правоотноше-
ние освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положе-
ние. Същата е и използваната правна конструкция и по отношение на петимата 
членове на КРС (чл. 22, ал. 7 ЗЕС). 

Приемам, че използваният от законодателя в тези разпоредби израз "имат всич-
ки права по трудово правоотношение" следва да се тълкува като квалифициране на 
правоотношението на тези лица като трудово. Добавката "освен тези (отнася се до 
права – бел. моя, Ив. Ст.), които противоречат или са несъвместими с тяхното 
правно положение" само и единствено подчертава, че това трудово правоотноше-
ние има някои особености. Но разлика в съдържанието, в т.ч. в субективните тру-
дови права на работника или служителя, има във всяко трудово правоотношение. 
Това обстоятелство произтича от видовото деление на трудовото правоотношение – 
от това на какво основание възниква (трудов договор, конкурс, избор, индивидуа-
лен административен акт); дали е срочно или безсрочно; каква е трудовата функция 
на работника или служителя (дали тя е ръководна или изпълнителска, както и дали 
има други специфики); лични качества на работника или служителя (пол, възраст, 
увреждане); вредност и тежест на работната среда и др. Под понятието "правно 
положение" по смисъла на цитираните законови разпоредби следва да се разбират 
тези особености на трудовото правоотношение на тези служители, които са свърза-
ни с основанието за възникването му, както и с характера на трудовата функция. 

Видно е, че становището ми за характера на правоотношението на тези служите-
ли като трудовоправно, не е безспорно в правната литература. 

В действителност всички посочени автори приемат, че и по служебното право-
отношение или друго публично правоотношение, подобно на него (т.е. независимо 
дали се отнася за държавните служители по Закона за държавния служител или за 
тези по други специални закони) се престира работна сила, полага се зависим труд 
за другиго, но в същото време прокарват разграничителна линия между това право-
отношение и трудовото правоотношение. Крайният резултат от това теоретично 
положение е, че правната уредба на служебното правоотношение (правото на дър-
жавна служба) и сродните на него други публични правоотношения не се включват 
в предмета на правно регулиране на трудовото право1. Този резултат е преди всич-
ко с теоретично значение (за правната наука по повод правно-отрасловото деление) 

                              
1 Вж. Мръчков, В. Трудово право, 31-32, 55-57, 712 ("през 1999  г. се прие ЗДСл и право-

то на държавна служба се отдели от трудовото право..."); от него: Договорът в трудовото 
право, 56 – "с отделянето на правото на държавна служба и на член-кооператорите в произ-
водствените кооперации от трудовото право и тяхното обособяване в самостоятелна отрас-
лова законова уредба, [...] субектното приложно поле на трудовото право се стесни". 
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и дидактически (за юридическото образование – в коя учебна дисциплина да се 
изучава тази проблематика), а не толкова правоприложно1. 

Тази проблематика е обсъждана и в мотивите на р. № 12 от 11 ноември 2010 г. 
на Конституционния съд по конст. дело № 15 от 2010 г., в което се приема, че "от 
един юридически факт – индивидуалния административен акт, възникват задължи-
телно две правоотношения – административно и трудово"2. 

6. Направеният анализ беше необходим за открояване на понятието "предоста-
вяне на работна сила" и за неговото значение при цялостното осмисляне на съдър-
жанието на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 КТ. При държавните служители по Закона 
за държавния служител има комплексно правоотношение, което включва относи-
телно обособените в предметно отношение служебно правоотношение и трудово 
правоотношение. Това комплексно правоотношение има немалко специфики както 
при неговото възникване, така и в неговото съдържание и прекратяване, вкл. и в 
аспекта на двете правоотношения, които се открояват в него. Членовете на колек-
тивните държавни органи и едноличните органи на изпълнителната власт по чл. 
19а, ал. 1 ЗАдм изпълняват длъжността си въз основа на трудово правоотношение. 
То не е комплексно правоотношение, каквото има при служебното правоотношение 
на държавните служители по Закона за държавния служител или друго подобно на 
него публично правоотношение. Това трудово правоотношение възниква въз осно-
ва на специфични за него основания (избор и/или индивидуален административен 
акт) и също има немалко особености при неговото възникване, съдържание и прек-
ратяване. Но всичко това показва видовото многообразие на трудовите правоотно-
шения, които ежедневно възникват, съществуват и се прекратяват в правната дейс-
твителност. От друга страна, видовото многообразие се отразява и върху изгражда-
нето на теоретичната конструкция на родовото понятие "индивидуално трудово 
правоотношение". 

Използвана литература 

1. Ангушева, В. Разширяване на приложното поле на трудовото право чрез комплексни 
правоотношения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. 
С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2010, с. 42-46. 

2. Балабанова, Хр. Администрацията на изпълнителната власт в законодателството на 
Република България. С., Албатрос, 2000. 

3. Василев, Ат. Трудово право. Бургас: Бургаски свободен университет, 1997. 
4. Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република 

България. Обща част. 4. изд. С., Сиби, 2001. 
5. Костов, Д. Държавна служба. С., Сиби, 2002. 

                              
1 В този ред на мисли може да се постави началото на научна дискусия относно целесъ-

образността от включването в учебния курс по трудово право на отделна тематична едини-
ца "Регулиране на трудовите отношения на държавните служители" или това да се обособи 
като избираема учебна дисциплина под това наименование. Общественото и здравното 
осигуряване на държавните служители се изучава в курса по осигурително право. 

2 Вж. несъгласие по отношение на тези мотиви Мръчков, В. Трудово право, 56, бел. 3 
под линия. 



367 

6. Лазаров, К. Административно право. Обща част. С., Фенея, 2000. 
7. Милованов, Кр. Трудов договор. Сключване, изменение, прекратяване. 2. прер. и доп. 

изд. С., ИК "Труд и право", 2008. 
8. Мингов, Ем. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба. – Съвременно 

право, 2003, № 2. 
9. Мингов, Ем. За особеностите на индивидуалното трудово и на служебното правоот-

ношение. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. С., УИ 
"Св. Кл. Охридски", 2004, с. 100-127. 

10. Мингов, Ем. Още за характера на правоотношенията в съдебната власт. – В: Юбилеен 
сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С., ИК "Труд и пра-
во", 2014, с. 175-202. 

11. Мръчков, В. Приложимост на Кодекса на труда в производствените кооперации. – 
Съвременно право, 1995, № 2. 

12. Мръчков, В. Прилагане на Кодекса на труда към членовете-кооператори в производс-
твените кооперации. – В: Трудови отношения и държавна служба – 2000 г. С., ИК "Труд и 
право", 2000, с. 470-476. 

13. Мръчков, В. Договорът в трудовото право. С., Сиби, 2010. 
14. Мръчков, В. Трудово право. 9. прер. и доп. изд. С., Сиби, 2015. 
15. Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 12. прер. и 

доп. изд. С., Сиби, 2016. 
16. Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Том І. С., Софи-Р, 1995. 
17. Радоилски, Л. Трудово право на Народна република България. С., ДИ "Наука и из-

куство", 1957. 
18. Средкова, Кр. Трудово право. Обща част. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2010. 
19. Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално трудово право. 

С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2011. 
20. Стайков, Ив. Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии [и 

сравнение с този на членовете на други колективни държавни органи]. С., Издателство 
"Авангард Прима", 2016, 353 с. 

21. Таджер, В. Трудовото правоотношение в ТКЗС. – В: Годишник на Софийския универ-
ситет, Юрид. факултет. Том 51, С., 1960. 

22. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. С., ДИ "Наука и изкуство", 
1973. 

23. Топалов, М. Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение. 
С., Сиби, 1997. 

 
 



368 
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Резюме 
Полагането на труд чрез предприятие, осигуряващо временна работа, се осъществява 

посредством комплекс от две правоотношения – гражданско (търговско) правоотношение 
между двете предприятия – предприятието, осигуряващо временна работа, и предприятието 
ползвател и трудово правоотношение. Но кое от тях възниква първо? Дали първо се сключ-
ва трудовият договор между предприятието, осигуряващо временна работа и работника или 
служителя и после му се търси подходяща работа, или търговският договор между двете 
предприятия предшества трудовия? Какъв е механизмът за възникване на нетипичното трудово 
правоотношение чрез предприятие, осигуряващо временна работа de lege lata, и какъв би тряб-
вало да бъде той de lege ferenda? Отговорите на тези въпроси се търсят в настоящия доклад. 

Ключови думи: трудово правоотношение, трудов договор, рамков договор, предприя-
тие, осигуряващо временна работа, временен работник. 

ABOUT THE MECHANISM OF EMPLOYMENT  
BY A TEMPORARY WORK AGENCY 

Assoc. Prof. Dr. Rayna Koycheva  
Department Private Legal Studies, Faculty of Law, UNWE  

rayna_koycheva@mail.bg 

Summary 
Temporary agency work is performed by a complex of two contractual relations – a civil 

(commercial) relationship between the two companies – the temporary work agency and the user-
company, and an employment relationship. But which one occurs first? Is the employment contract 
between the temporary work agency and the employee signed first and then a suitable employment 
for him is sought or the commercial contract between the two companies precedes the employment 
contract? What is the mechanism of formation of the atypical employment through a temporary work 
agency de lege lata and what it should be de lege ferenda? The answers are sought in this report.  

Key words: employment relationship, labor contract, framework agreement, temporary 
employment agency, temporary worker. 

 
Полагането на труд чрез предприятие, осигуряващо временна работа, се осъщес-

твява посредством комплекс от две правоотношения – гражданско (търговско) и 
трудово. Гражданското правоотношение възниква между предприятието, осигуря-
ващо временна работа, и предприятието ползвател въз основа на сключения между 
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тях ненаименуван гражданскоправен (търговски) договор, който по съществото си 
е вид договор за посредничество, но с известни особености, тъй като посредникът 
не само свързва бъдещия работник или служител с работодателя, но и самият той 
поема част от задълженията на работодателя. В практиката този договор е наричан 
най-често "договор за предоставяне на персонал".  

Второто правоотношение от този комплекс е т.нар. "триъгълно" трудовото пра-
воотношение между предприятието, осигуряващо временна работа, работника или 
служителя и предприятието ползвател. То се нарича триъгълно, тъй като на страна-
та на работодателя встъпват едновременно две лица – предприятието, осигуряващо 
временна работа и предприятието ползвател1.  

В българската правна литература се застъпва и становището, че предприятието 
ползвател не е съ-работодател, а трето за правоотношението лице2. Не бих могла да 
подкрепя подобно разбиране, както от теоретична гледна точка, така и с оглед на 
актуалното българско законодателство.  

От теоретична гледна точка работодател е този, който управлява и контролира 
трудовия процес и извлича ползата от него. А това е предприятието ползвател. 

Изхождайки от актуалното българско законодателство, няма съмнение, че по 
нашето право съществува правоотношение между предприятието ползвател и ра-
ботника или служителя, тъй като законът урежда съдържанието на това правоот-
ношение (насрещните им права и задължения) в чл. 107ф и чл. 107т КТ. По силата 
на закона работодателските права и задължения се разпределят между два субекта – 
предприятието, осигуряващо временна работа и предприятието ползвател.  

Посочените две правоотношения – гражданско и трудово са в тясна връзка и за-
висимост едно от друго. Трудовото правоотношение е водещото, основното право-
отношение, докато търговското е спомагателно, обслужващо. Но какъв е механиз-
мът за тяхното възникване? Дали първо се сключва трудовият договор между пред-
приятието, осигуряващо временна работа и работника или служителя и после му се 
търси подходяща работа или търговският договор между предприятието, осигуря-
ващо временна работа и предприятието ползвател предшества трудовия? Според 
проф. Мръчков: "Договорът между работодателя и предприятието ползвател пред-
полага сключени трудови договори от работодателя с работници и служители за 

                              
1 Професор В. Мръчков приема, че става въпрос за три правоотношения – между предп-

риятието, осигуряващо временна работа и работника или служителя, между работника или 
служителя и предприятието ползвател и между предприятието, осигуряващо временна ра-
бота и предприятието ползвател. (вж. Мръчков, В. Трудово право. 9 изд. С., Сиби, 2015  
с. 262-263). Считам, че правоотношенията са две – търговско (между двете предприятия) и 
трудово (между работника и служителя и работодателя, като на страната на работодателя 
встъпват едновременно и двете предприятия, явявайки се съ-работодатели). 

2 В този смисъл по-подробно вж. Генова, Яр. Предприятието ползвател в индивидуално-
то трудово право. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2015, с. 157-164, а също така и 
Средкова, Кр. За "специфичното" в правната уредба на специфичните трудови правоотно-
шения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VІ, С., 2013, с. 32 
и Мингов, Е. Особености на трудовите правоотношения на работниците и служителите с 
работодател, осигуряващ временна заетост. – В: Норма. 2012. № 2, с. 14. 
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временна работа. В този смисъл във времево отношение той следва сключването на 
трудови договори за временна работа от работодателя."1 Това виждане се основава 
най-вероятно на чл. 5, т. 2 от Директива 2008/104/ЕО, чийто текст предвижда въз-
можност за сключването на постоянен трудов договор между агенцията за времен-
на заетост и работника, с уговорка за заплащане или незаплащане на промеждутъка 
между назначенията. От теоретична гледна точка обаче с оглед на българското за-
конодателство не би могло да се сключи трудов договор, ако не са известни харак-
терът на работата, мястото на работа и трудовото възнаграждение, тъй като това са 
essentialia negotii на трудовия договор. Следователно тук не става дума за същинс-
ки трудов договор, макар законът да го нарича така, а за един организационен до-
говор между предприятието, осигуряващо временна работа, и бъдещия работник 
или служител за сключване на последващи конкретни трудови договори. По своята 
правна същност това е особен вид рамков договор. Под рамков договор в правната 
ни литература се разбира договор, с който страните уговарят съдържанието на един 
или повече бъдещи договори, но не поемат по необходимост задължение за сключ-
ването им2. Според друго определение рамковият договор е договор, с който стра-
ните уговарят условия на множество сделки от даден вид, които възнамеряват да 
сключват помежду си, като се съгласяват, че щом бъде сключена такава сделка, 
тези условия стават част от съдържанието ѝ, без да е необходимо волеизявление за 
това3. Рамковият договор следва да се разглежда като основа, поставяща началото 
на една продължителна делова връзка, изразяваща се в сключването на множество 
договори4. За разлика обаче от рамковите договори в търговското и облигационно-
то право, тук задължително се намесва едно трето лице – предприятието ползвател. 
Едва с появата на предприятието ползвател ще станат известни характерът на рабо-
тата, мястото на работа и трудовото възнаграждение и следователно едва тогава 
може да се сключи същинският трудов договор между предприятието, осигуряващо 
временна работа, и работника или служителя. Разбирането, че става въпрос за рам-
ков договор, въз основа на който се сключват конкретни трудови договори за рабо-
тата във всяко ново предприятие ползвател е ново в българската правна литература. 
Подобно разбиране не се среща и в проучената от мен чуждестранна литература. 
Наистина е трудно да бъде видяна конструкцията на рамковия договор при учредя-
ването на триъгълните трудови правоотношения, най-малко поради две причини. 
На първо място, Кодексът на труда, както и Директива 2008/104/ЕО наричат този 
рамков договор трудов договор. Смятам обаче, че не е важно наименованието, а 
същността на този договор. Съгласно закона с този договор се уговаря, че работ-
никът или служителят ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в пред-
приятие ползвател (неизвестно кое) под негово ръководство и контрол (чл. 107р, ал. 
1 КТ). Очевидно е, че това не е съдържанието на един същински трудов дого-
вор. Предмет на този договор не е престирането на работна сила за конкретен 
                              

1 Мръчков, В. Договорът в трудовото право. С., Сиби, 2010, с. 194. 
2 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., Сиби, 2007, с. 139 
3 Москова, Н. Рамков договор. Дисертационен труд за придобиване на образователна и 

научна степен "доктор", С. , 2013, с. 124.  
4 Пак там, с. 118. 
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работодател, какъвто е предметът на трудовите договори, а е изпращането на 
работника или служителя за изпълнение на временна работа в предприятие полз-
вател. Ето защо това не е трудов договор, макар законът да го нарича така, а един 
организационен рамков договор, подготвящ сключването на множество последова-
телни трудови договори с различни предприятия ползватели. С този рамков дого-
вор могат да се определят само отделни елементи на бъдещите трудови правоотно-
шения, като законът поставя определени изисквания и забрани (чл. 107р, ал. 3 – 6 
КТ). Така например може да се уговори характерът на работата, която ще се търси, 
долна граница на трудовото възнаграждение, изисквания относно местонахождени-
ето на предприятието ползвател и др. подобни. 

На второ място, известни затруднения да се разпознае конструкцията на рамков 
договор, въз основа на който се сключват същински трудови договори, създава 
фактът, че Кодексът на труда никъде не предвижда сключването на същински тру-
дов договор вече след появата на конкретно предприятие ползвател, а говори само 
за издаването на акт за изпращането на работника или служителя в предприятието 
ползвател по чл. 107с, ал. 2 КТ. В този акт се посочват датата, на която работникът 
или служителят трябва да се яви в предприятието ползвател, точният адрес на 
предприятието ползвател, мястото на работа, работното място, наименованието на 
длъжността и характерът на работата в предприятието ползвател, както и длъжнос-
тното лице, при което следва да се яви работникът или служителят, и видът първо-
начално обучение, което ще се проведе в предприятието ползвател. Безспорно това 
е едностранен акт и никъде в закона не се споменава, че след издаването му се 
сключва трудов договор между предприятието, осигуряващо временна работа, и 
работника или служителя. Такъв договор обаче трябва да има, защото определянето 
едностранно от работодателя на мястото на работа и характера на работата е недо-
пустимо и противоречи на принципите на трудовото право. Никой не може да бъде 
принуден да работи по трудово правоотношение работа, която не желае. Това би 
било равносилно на принудителен труд, а един от основните принципи на трудово-
то право е принципът за доброволност на труда и забрана на принудителния труд. 
Вярно е, че законът дава право на временния работник да откаже да постъпи на 
съответната работа, но само когато тя не отговаря на професионалната му квалифи-
кация, на здравословното му състояние или се намира в друго населено място (чл. 
107с, ал. 3, изр. 1 КТ). Смятам, че работникът или служителят винаги може да от-
каже да постъпи на съответната работа, а не само когато тя не отговаря на профе-
сионалната му квалификация, здравословното му състояние или се намира в друго 
населено място. Той може да направи това както изрично, уведомявайки предприя-
тието, осигуряващо временна работа, така и мълчаливо – като просто не постъпи на 
работа. При това положение трудовото правоотношение ще се счита за невъзник-
нало (арг. от чл. 107с, ал. 3, изр. 2 КТ). Какво е в такъв случай значението на разпо-
редбата на чл. 107с, ал. 3, изр. 1, съгласно която работникът или служителят може 
да откаже да постъпи на съответната работа, когато тя не отговаря на професионал-
ната му квалификация, здравословното му състояние или се намира в друго населе-
но място? Смятам, че значението на въпросната разпоредба се свежда до това, че 
когато работата не отговаря на професионалната квалификация на работника, на 
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неговото здравословно състояние или се намира в друго населено място, отказът му 
да постъпи на нея не би могъл да влече никакви неблагоприятни последици за него. 
Ако отказът е по други причини, извън посочените в чл. 107с, ал. 3, изр. 1 КТ, 
предприятието, осигуряващо временна работа, може да търси неустойка от работ-
ника или служителя, тъй като в този случай би загубило комисионата, която би 
получило от предприятието ползвател, но само ако такава неустойка е уговорена в 
рамковия договор. С други думи, в рамковия договор може да се уговори задълже-
ние на работника или служителя да постъпи на работа, но за това задължение не 
може да се търси принудително изпълнение, то винаги може да бъде заместено със 
заплащането на обезщетение (неустойка). 

Анализирайки законовата уредба de lege lata, излиза, че работодателят с едност-
ранен акт (акта за изпращане на работа в предприятие ползвател по чл. 107с, ал. 2 
КТ) определя тези съществени елементи на трудовото правоотношение, които в 
обичайните трудови правоотношения се считат за essentialia negotii на трудовия 
договор и без договарянето им не може да възникне трудово правоотношение. Това 
е недопустимо с оглед на принципите за свобода на труда и забрана на принуди-
телния труд, които са фундаментални за трудовото право и не трябва да бъдат зао-
бикаляни дори при нетипичните трудови правоотношения, каквото е триъгълното 
трудово правоотношение. Ето защо смятам, че актът за изпращане на работа трябва 
да се счита за оферта за сключване на трудов договор, съдържаща конкретните 
параметри на този договор. Последният би трябвало да се сключва между същите 
страни (работника или служителя и предприятието, осигуряващо временна работа) 
с появата на всяко ново предприятие ползвател, тъй като едва тогава ще бъдат ясни 
параметрите на този договор. Той не е предвиден в закона, тъй като законът нарича 
"трудов" първоначалния договор с предприятието, осигуряващо временна работа, и 
затова съвсем логично не предвижда сключването на друг трудов договор между 
същите страни. Както стана дума по-горе обаче, това, което законът нарича "тру-
дов" договор, по своята същност съвсем не е такъв, а представлява един организа-
ционен, рамков, ненаименован договор. Излиза, че законът въобще не предвижда 
сключването на същински трудов договор с неговите характерни essentialia 
negotii. Ето защо предлагам de lege ferenda тези недостатъци да бъдат отстранени, 
като в закона се направи ясно разграничение между първоначално сключвания ор-
ганизационен договор между предприятието, осигуряващо временна работа, и ра-
ботника или служителя и последващите същински трудови договори между същите 
страни, които се сключват с появата на всяко ново предприятие ползвател. Това би 
отстранило дефектите на сегашната правна уредба на тези нетипични трудови от-
ношения и би внесло концептуална яснота в нея. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ С ПОСТОЯНЕН 
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Резюме 
Държавата използва постоянния характер на допълнителните възнаграждения като пра-

вен инструмент, с чиято помощ увеличава или намалява размера на обезщетенията по тру-
довите правоотношения. Включвайки допълнителните възнаграждения с постоянен харак-
тер в размера на обезщетенията, тя го "изравнява" с размера на трудови възнагражденията, 
които те заместват. От друга страна, изключвайки допълнителните възнаграждения с непос-
тоянен характер от размера на обезщетенията, съществено намалява финансовата тежест за 
работодателя, който в повечето случаи изплаща обезщетенията. Все пак държавата позволя-
ва това да се "поправи", като колективен трудов договор, вътрешни правила за работна зап-
лата или по взаимно съгласие на страните може да се придаде постоянен характер на всяко 
допълнително възнаграждение.  

Ключови думи: брутно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнагражде-
ние с постоянен характер, непостоянен характер, обезщетение, недържавен източник на 
трудово право. 

ADDITIONAL REMUNERATIONS WHIT A PERMANENT CHARACTER 
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Summary 
The state uses the permanent character of additional remunerations as a legal instrument to help 

increase or decrease the amount of compensations in employment relations. On the one hand, by 
including additional remunerations of a permanent nature to the compensations the state "evens" 
the amount of compensations with the amount of labor remunerations, which they replace. On the 
other hand, by excluding the additional remunerations of variable character from the 
compensations, the state reduces the financial burden on the employer, who in most cases pays the 
compensations. However, the state allows this situation to be "corrected" as the parties can agree 
either through a collective agreement, the internal rules for salary or by mutual agreement to give 
permanent character to any additional remuneration, regardless how the lawmaker treats them. 

Key words: gross salary, additional remunerations of a permanent nature, additional 
remunerations of a of variable character, compensation, non-state source of labour law. 
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По силата на чл. 17, ал. 1, т. 3 Наредба за структурата и организацията на работ-
ната заплата (НСОРЗ) само допълнителните трудови възнаграждения с постоянен 
характер са част от брутното трудово възнаграждение, което от своя страна е базата 
за изчисляване на обезщетенията по трудовото правоотношение. Постоянният 
характер на допълнителните възнаграждения е основанието за тяхното 
включване в брутното трудово възнаграждение и в обезщетенията. В посоче-
ния смисъл той е правният инструмент, с чиято помощ законодателят опре-
деля (увеличава или намалява) размера на обезщетенията по правоотношени-
ето. Придавайки постоянен характер на допълнителните възнаграждения, законо-
дателят "изравнява" размера на трудови възнагражденията с размера на за-
местващите ги обезщетения. От друга страна, придавайки им непостоянен ха-
рактер, съществено намалява размера на обезщетенията в сравнение с размера 
на трудовите възнагражденията. Така финансовата тежест за страните и най-
вече за работодателя, който в повечето случаи изплаща обезщетенията, се намалява 
съществено.  

За илюстрация на голямото практическото значение на постоянния характер на 
допълнителните възнаграждения посочвам част от обезщетенията, чийто размер 
той определя. Става въпрос за обезщетението, което замества възнаграждението по 
време на платен годишен отпуск (по арг. чл. 228 във връзка с чл. 224 КТ и чл. 17, 
ал. 1, т. 3 НСОРЗ)1; обезщетението за неспазване на срока на даденото предизвестие 
(по арг. чл. 228 във връзка с чл. 220 КТ и чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ)2; обезщетението 
при прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие с минимум 
четири брутни трудови възнаграждения по чл. 331 КТ (по арг. чл. 331 във връзка с 
чл. 228 КТ и чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ)3; обезщетенията по чл. 222 КТ (по арг. чл. 
228 във връзка с чл. 222 КТ и чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ)4; обезщетението за оставане 
без работа в резултат на незаконно уволнение (по арг. чл. 228 във връзка с чл. 225 
КТ и чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ)5.  

Независимо от практическото значение на постоянния характер на допълнител-
ните възнаграждения трудовоправната теория не го изследва и с отчетлива после-
дователност "игнорира" неговото приложение. Част от авторите приемат, че брут-
                              

1 В своята непротиворечива практика ВКС приема, че обезщетението се изчислява на ба-
за на брутното трудово възнаграждение, в което влизат само допълнителните възнагражде-
ния с постоянен характер. В този смисъл Р № 174/2011  г. по гр. д. №1250/2010  г. на III  г. о. 
на ВКС; Р № 368/2014  г. по гр. д. 5132/2013  г. на IV  г. о. на ВКС; Р № 257/2014  г. по гр. д. 
7716/2013  г. на IV  г. о. на ВКС. 

2 В този смисъл практиката на ВКС в Р. № 359/2010  г. по гр. д. №1448/2009  г. на IV  г. 
о. на ВКС. 

3 В този смисъл практиката на ВКС в Р. № 540/2010  г. по гр. д. № 895/2009  г. на IV  г. о. 
на ВКС; Р № 78/2011  г. по гр. д. № 153/2010  г. на IV  г. о. на ВКС. 

4 В този смисъл трайната практика на ВКС в Решение № 490/2010  г. по гр. д. № 342/ 
2009 г. на IV г. о. на ВКС; Р. № 847/2011 г. по гр. д. № 1558/2009 г. на IV г. о. на ВКС;  
Р. № 432/2012 г. по гр. д. № 1129/2011 г. на IV г. о. на ВКС. 

5 В този смисъл трайната практика на ВКС в Р № 542/2009 г. по гр. д. № 256/2009 г. на 
IV г. о. Р. № 441/2011 г. по гр. д. № 1681/2010 г. на IV г. о. на ВКС; Р № 1668/2013 г. по гр. д.  
№ 1258/2012 г. на III г. о. на ВКС; Р № 256/2014 г. по гр. д. № 1331/2014 г. на III г. о. на ВКС. 
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ното трудово възнаграждение е "сбор" от основното и всички допълнителни въз-
награждения, без да отчитат факта, че в неговия състав влизат само тези, които 
имат постоянен характер1. Други автори посочват, че само допълнителните възнаг-
раждения с постоянен характер са част от брутното трудово възнаграждение, но не 
основават неговия анализ на дадената в чл. 15 НСОРЗ изрична уредба2.  

Постоянният характер на допълнителните възнаграждения се определя по два 
начина: нормативно и по взаимно съгласие на страните. Държавата урежда два 
вида допълнителни възнаграждения с постоянен характер – първият вид притежа-
ват белезите по смисъла на чл. 15, ал. 2 НСОРЗ и вторият вид, които не ги прите-
жават, но в чл. 15, ал. 1 НСОРЗ законодателят изрично им придава такъв характер.  

Първият вид са тези допълнителни възнаграждения, които притежават 
следните два белега: зависят само от отработеното работно време и се изпла-
щат постоянно. Допълнителното възнаграждение с постоянен характер трябва да 
притежава и двата белега, в противен случай е с непостоянен характер, не е част от 
брутното трудово възнаграждение и от обезщетенията по правоотношението.  

Първият белег изисква допълнителното възнаграждение да "зависи само от от-
работеното работното време", тоест правното основание за неговото изплащане да е 
"отработване на работно време". Законодателят няма предвид "работното вре-
ме", чието отработване е основание за изплащане на основното възнаграждение, а 
това "специфично" работното време, чието отработване е основание за изплащане 
на допълнително възнаграждение. Считам, че допълнителните възнаграждения, 
които отговарят на първия белег, защото изплащането им зависи само от отра-
ботване на "специфично" работно време, са: за извънреден труд (по арг. чл. 262 и 
263 КТ), за нощен труд (по арг. 261 КТ) и за работа през официални празници 
(по арг. 264 КТ).  

С помощта на първия белег от обсега на допълнителните възнаграждения с пос-
тоянен характер се изключват всички възнаграждения, чието основание не включ-
ва "отработване на работното време". Без претенции за изчерпателност в изброява-
нето, с непостоянен характер са допълнителните възнаграждения: за вътрешно 
съвместителство по чл. 259, ал. 1 КТ; за времето на разположение по чл. 10 НСОРЗ; 
за постигнатите от служителя резултати в процеса на работа; за начина, по който 
служителят изпълнява трудовите си задължения; за специфичните условия, при 
които той работи; за участие в печалбата и т.н. По силата на чл. 15, ал. 2 НСОРЗ 
във връзка с чл. 228 КТ тези допълнителни възнаграждения не са част от брут-
ното трудово възнаграждение и от обезщетенията. Посочените последици 
настъпват независимо от термина, с който възнаграждението се обозначава (пре-
мии, бонуси, допълнително материално стимулиране, комисиони, целеви парични 

                              
1 Виж в този смисъл Мръчков, В. Трудово право. Девето прер. и доп. изд. С., Сиби, 2015, 

с. 219-220, 410; Мръчков, В., Средкова, К., Василев А. Коментар на Кодекса на труда. Два-
надесето прер. и доп. изд. С., Сиби, 2016, с.765-767. 

2 Виж в този смисъл Милованов. К, Трудов договор. Второ прер. и доп. изд.. С., Труд и 
право, 2008, с. 55-57. 
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награди); основанието, на което се изплаща; периодичността на изплащане (посто-
янно, инцидентно, всеки месец, на три месеца, на годишна база и т. н. )1. 

Вторият белег изисква допълнителното възнаграждение да се изплаща "пос-
тоянно", следователно и работното време, което е основание за изплащането, 
да се отработва "постоянно". С правилника за вътрешния трудов ред работода-
телят едностранно разпределя работното време, което служителят отработва (по 
арг. чл. 4а Наредба за работното време, почивките и отпуските във връзка с чл. 181 
КТ). Следователно законодателят има предвид работно време, което с оглед ус-
тановеното от работодателя разпределение служителят предвидимо и регу-
лярно отработва. Само при условие, че по силата на установеното от работо-
дателя разпределение служителят регулярно отработва работното време, то и 
дължимото за това допълнително възнаграждение се изплаща постоянно. И об-
ратно, ако работодателят инцидентно и по изключение възлага отработването 
на работното време, то и допълнителното възнаграждение не се изплаща посто-
янно, а еднократно и инцидентно.  

С помощта на втория белег законодателят изключва допълнителното въз-
награждение за извънреден труд от видовете с постоянен характер. Аргумен-
тите за този извод се основават на правната същност на извънредния труд, който е 
забранен и се полага по изключение. След като извънредният труд не се полага 
регулярно, то и допълнителното възнаграждение не се изплаща постоянно (по арг. 
чл. 143 КТ във връзка с чл. 15, ал. 2 НСОРЗ)2. Допълнителното възнаграждение за 
извънреден труд е с непостоянен характер и в случаите, когато в нарушение на 
действащото трудово законодателство работодателят регулярно възлага полагането 
на така наречения в практиката "планиран" извънреден труд.  

Както посочих, другите две допълнителни възнаграждения, които отговарят на 
първия белег по чл. 15, ал. 2 НСОРЗ, са за нощен труд и за работа през официални 
празници. Трябва да отбележа, че по отношение на тяхното "постоянно изплаща-
не" не може да се направи генерален и общо приложим извод, защото и нощният 
труд, и работата през официалните празници могат да се полагат както посто-
янно, така и инцидентно. Коректният извод изисква анализ на конкретното разп-
ределение на работното време, което във всеки отделен случай работодате-
лят установява. При условие, че той възлага на служителя регулярно да работи 
нощен труд или през официалните празници, то тяхното "отработване" е 

                              
1 Практиката на ВКС не е постоянна. В едни решения се приема, че допълнителното ма-

териално стимулиране, премии, бонуси, целеви парични награди не отговарят на белезите 
по чл. 15, ал. 2 НСОРЗ, не са с постоянен характер и не са елемент от брутното трудово 
възнаграждение. В този смисъл Р. №847/2011 г. по гр. д. № 1558/2009 г. на IV г. о. на ВКС;  
Р № 23/2016 г. по гр. д. 1407/2015 г. на III г. о. на ВКС. В други решения ВКС застъпва раз-
лично становище. Например в Р. № 257/2014 г. по гр. д. № 7716/2013 г. на г. о. на ВКС се 
приема, че всички допълнителни възнаграждения, дължими по КТД, уреждащи начина на 
определяне на възнаграждението за труд – според реализираната печалба, според формира-
ния фонд работна заплата, са с постоянен характер. 

2 В този виж Милованов, К. Цит. съч, с. 56. В този смисъл и практиката на ВКС в Р. № 
540/2010 г. по гр. д. № 895/2009 г. на IV г. о. на ВКС. 
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постоянно по смисъла на чл. 15, ал. 2 НСОРЗ1. Например работодателят въвежда 
сумирано работно време, с два вида работни смени – дневни и смесени. По силата 
на месечния график на работа служителите имат задължение да работят смесена 
смяна и да полагат нощен труд два пъти в месеца. Фактът, че полагат нощен труд 
само два пъти в рамките на месеца не означава, че отработването е "инцидентно". 
Точно обратното – по силата на установеното разпределение на работното време 
отработването на нощния труд е предвидимо и постоянно. Считам, че изводът за 
постоянното или инцидентното "отработване" не зависи от начина, по който ра-
ботното време се изчислява. Както подневното, така и сумираното изчисляване 
на работното време позволяват постоянно полагане на нощен труд и постоянната 
работа през официалните празници. Например работодателят въвежда подневно 
изчисляване на работното време с начало на работния ден – 12:00 часа и край – 
16:00 часа, начало 19:00 часа и край – 23:00 часа. Служителите, които работят при 
това разпределение на работното време, полагат нощен труд постоянно по смисъла 
на чл. 15, ал. 2 НСОРЗ. Съответно и допълнителното възнаграждение за този нощен 
труд е с постоянен характер, част е от брутното трудово възнаграждение и от обез-
щетенията по чл. 213-226 КТ и чл. 331 КТ. При условие че работодателят разпре-
деля работното време така, че служителят регулярно не полага нощен труд или 
не работи през официалните празници, то тяхното "отработване" не е постоян-
но по смисъла на чл. 15, ал. 2 НСОРЗ. Например работодателят въвежда сумирано 
работното време само с дневни работни смени. При условие че той със заповед 
еднократно или неколкоктратно възлага на служителите да полагат нощен труд, е 
налице инцидентно, но не и постоянно отработване на този вид работно време.  

Вторият вид допълнителни възнаграждения с постоянен характер не прите-
жават посочените по-горе правни белези, но законодателят изрично им придава 
такъв характер. Това са допълнителните възнаграждения за трудов стаж и 
професионален опит, за образователна и научна степен "доктор" и за научна 
степен "доктор на науките" също са с постоянен характер (по арг. чл. 15, ал. 1 
във връзка с чл. 11 и чл. 12 НСОРЗ). Те се дължат за разликата в начина, по който 
служителят работи в резултат на повишаване на своята професионална квалифика-
ция. Трябва да посоча, че не става въпрос за реално съществуваща, а за презюми-
раната разлика в начина на работа, която работодателят "възмездява" с изплащане 
на допълнителните възнаграждения. Законодателят презюмира, че след като служи-
телят натрупва стаж или придобива научна степен, той увеличава своите знания и 
умения, съответно работи по-добре, по-бързо, по-ефективно и т. н.. Презумцията е 

                              
1 Нееднозначно е тълкуването, което МТСП прави на критериите по чл. 15, ал. 2 НСОРЗ. 

В Указания № ПК 25/2007 г. се посочва, че допълнителното възнаграждение за нощен труд 
може да е с постоянен характер, докато в Писмо изх. № 94ІНН-451/2007 г. се застъпва про-
тивоположната позиция, че допълнителните възнаграждения за нощен труд са с непостоя-
нен характер, независимо от въведената организацията на труда и отчитане на работното 
време. ВКС приема, че допълнителните възнаграждения за нощен труд и официални праз-
ници не са с постоянен характер, защото зависят от възприетия от различните работодатели 
начин на отчитане на работното време. В този смисъл Р № 847/2011 г. по гр. д. 1558/2009 г. 
на IV г. о. на ВКС; Р. № 181/2015 г. по гр. д. № 4554/2014 г. на IV г. о. на ВКС. 
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необорима и се основава на "формалното" натрупване на стажа или придобиване 
на научната степен, като игнорира наличието или липсата на обективна раз-
лика в работата на служителя. По силата на императивните норми в чл. 228 КТ 
във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 11 и чл. 12 НСОРЗ допълнителните възнаграждения 
за трудов стаж и професионален опит, за образователна и научна степен "доктор" и 
за научна степен "доктор на науките" са с постоянен характер, част са от брут-
ното трудово възнаграждение и от обезщетенията по чл. 213-226 КТ и чл. 331 
КТ1. 

Държавата изрично позволява на КТД и ВПРЗ като недържавни източници да 
уреждат и други допълнителни възнаграждения с постоянен характер (по арг. чл. 
17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ)2. КТД и ВПРЗ не могат да придават непостоянен харак-
тер на допълнителните възнаграждения, които държавата изрично урежда с 
постоянен характер. Забраната се отнася за всички допълнителни възнаграждения 
с постоянен характер – допълнителните възнаграждения за трудов стаж и професи-
онален опит, за образователна и научна степен "доктор", за научна степен "доктор 
на науките", за нощен труд и работа през официални празници. При условие, че 
КТД или ВПРЗ придават непостоянен характер на някое от посочените допълни-
телни възнаграждения, техните норми противоречат на държавната санкция, не-
действителни са и не пораждат правни последици. Заместват се с императивните 
държавни норми и допълнителното възнаграждение е с постоянен характер, част е 
от брутното трудово възнаграждение и от обезщетенията по чл. 213-226 КТ и чл. 
331 КТ.  

КТД и ВПРЗ могат да придават постоянен характер на всяко допълнител-
но възнаграждение, което държавата урежда с непостоянен характер. Законо-
дателят не поставя ограничения по отношение на вида, основанието и размера на 
допълнителните възнаграждения, на които недържавните източници придават пос-
тоянен характер. В резултат КТД и ВПРЗ могат да придават постоянен характер на 
всяко допълнително възнаграждение с непостоянен характер – допълнителното 
възнаграждение за извънреден труд, допълнителните възнаграждения за нощен 
труд и работата през официални празници, в случаите, когато са с непостоянен ха-
рактер, допълнителното възнаграждение за вътрешно съвместителство (по арг. чл. 
259, ал. 1 КТ). Преценката относно това на кое или на кои уредени от държавата 
допълнителни възнаграждения с непостоянен характер недържавните източници 
придават постоянен характер, е на техните автори и не подлежи на съдебен 
контрол, защото той би бил контрол по целесъобразност.  

КТД и ВПРЗ могат да придават постоянен характер на всяко допълнител-
но възнаграждение, което самите те уреждат. Законодателят не поставя огра-

                              
1 В този смисъл трайната практика на ВКС в Р. № 1668/2013 г. по гр. д. № 128582012 г. 

на III г. о. на ВКС; Р. № 166/2013 г. по гр. д. № 1285/2012 г. на III г. о. на ВКС; Р. № 181/2015 г. 
по гр. д. № 4554/2014 г. на IV г. о. на ВКС и т. н.; 

2 В своята практика ВКС приема, че постоянният характер на допълнителните възнаг-
раждения се урежда както в КТ и НСОРЗ, така и в КТД и ВПРЗ. В този смисъл Р. № 
540/2010 г. по гр. д. 895/2009 г. на IV г. о. на ВКС; Р. № 166/2013 г. по гр. д. № 1258/2012 г. 
на III г. о. на ВКС; Р. № 23/2016 г. по гр. д. № 1407/2015 г. на III г. о. на ВКС. 
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ничения по отношение на правния характер, основанието, размера и периодичност-
та на изплащане на допълнителните възнаграждения, които КТД и ВПРЗ регламен-
тират. Следователно те уреждат основанието, при чието наличие се изплаща до-
пълнителното възнаграждение (за постигнати резултати в процеса на работа; за 
демонстрирани умения или поведение в процеса на работа; за работа по проект или 
в екип и т.н.); правния характер на допълнителното възнаграждение (субективно 
право или правна възможност за служителя); размера и периодичността на изпла-
щане (месечно, на три месеца, на една година и т. н.). На общо правно основание 
КТД и ВПРЗ уреждат и характера на тези допълнителни възнаграждения, като мо-
гат да им придават както постоянен, така и непостоянен характер. Прецен-
ката относно това дали и на кое от допълнителните възнагражденията, които 
недържавните източници за първи път уреждат, да се придаде постоянен харак-
тер, е на авторите на съответния източник и не подлежи на съдебен контрол.  

От посоченото правило има изключение. При условие че КТД или ВПРЗ уреждат 
допълнително възнаграждение, което отговаря на белезите по смисъла на чл. 15, ал. 
2 НСОРЗ, то е с постоянен характер. В този случай страните нямат право на су-
веренна преценка, защото по силата на изричната държавна санкция допълнително-
то възнаграждение, което зависи само от отработеното работното време и се изп-
лаща постоянно, е с постоянен характер (по арг. чл. 15, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 НСОРЗ). Например ВПРЗ уреждат допълнително възнаграждение, което се 
изплаща, при условие че служителите отработват пълен брой работни дни през 
календарния месец. Възнаграждението притежава и двата правни белега по чл. 15, 
ал. 2 НСОРЗ – зависи само от отработеното работно време и се изплаща постоянно. 
Следователно то е с постоянен характер, част е от брутното трудово възнагражде-
ние и от обезщетенията на служителите, които са адресати на ВПРЗ.  

Придавайки постоянен характер на определени допълнителни възнаграж-
дения, КТД и ВПРЗ ги включват в състава на брутното трудово възнагражде-
ние и увеличават размера на обезщетенията по чл. 213-226 и чл. 331 КТ. Прав-
ните последици настъпват за адресатите на недържавния източник само и единст-
вено по силата на неговите норми, без да са необходими допълнителни действия 
или волеизявления от страните по правоотношението. При условие че работодате-
лят отказва да прилага недържавния източник, да включва съответното допълни-
телно възнаграждение в брутното трудово възнаграждение и в обезщетенията, слу-
жителят има право на съдебна защита. Например служител, чието основно трудово 
възнаграждение за месец януари е в размер на 600 лв., допълнително възнагражде-
ние за трудов стаж и професионален опит в размер на 220 лв., бонус за постигнати 
разултати в размер на 150 лв. и допълнително възнаграждение за извънреден труд в 
размер на 100 лв. По силата на държавните източници само допълнителното въз-
награждение за трудов стаж и професионален опит е с постоянен характер и брут-
ното трудово възнаграждение на служителя за месец януари е в размер на 820 лв. 
При условие че по силата на ВПРЗ допълнителното възнаграждение за извънреден 
труд и бонусът за постигнати разултати са с постоянен характер, то брутното тру-
дово възнаграждение за месец януари е в размер на 1070 лв. При условие че през 
февруари служителят упражнява правото си на платен годишен отпуск, то обезще-
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тението, което се изплаща по време на отпуска, се изчислява на базата на 1070 лв., а 
не на базата на 820 лв.  

По силата на чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ служителят и работодателят могат по вза-
имно съгласие да придадат постоянен характер на всяко едно допълнително въз-
награждение, което държавата, КТД или ВПРЗ уреждат с непостоянен харак-
тер. Те имат право да договорят и допълнителни възнаграждения, които норматив-
но не се уреждат, и да им придадат постоянен характер. Взаимното съгласие може 
да се съдържа в индивидуален трудов договор, в допълнително споразумение по чл. 
119 КТ или допълнително споразумение по чл. 107 КТ при вече възникнало избор-
но или конкурсно правоотношение. Служителят и работодателят могат да придадат 
постоянен характер на всяко допълнително възнаграждение: за извънреден труд, за 
вътрешно съвместителство, бонус, комисиона, премия, целева парична награда и 
т.н. Разбира се, не могат в противоречие на държавните или недържавните 
източници да договорят непостоянен характер на допълнително възнаграждение, 
което нормативно се урежда с постоянен характер. Всяка една договорна клауза с 
такова съдържание противоречи на съответния източник, недействиелна е и не по-
ражда правни последици (по арг. чл. 74, ал. 1 КТ във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
НСОРЗ).  

В заключение мога да направя няколко извода. Всички видове допълнителни 
възнаграждения, независимо дали са с постоянен или непостоянен характер, се из-
плащат от работодателя. В същото време само тези, които са с постоянен характер, 
влизат в състава на брутното трудово възнаграждение и на обезщетенията по пра-
воотношението. В резултат държавата постига два различни правни ефекта. Тя съз-
дава необходимите гаранции за изплащането на всички допълнителни възнаг-
раждения, като едновременно с това съществено намалява размера на обез-
щетенията, които ги заместват. Държавата позволява на КТД и ВПРЗ като не-
държавни източници да придават постоянен характер на всяко едно допълнително 
възнаграждение, което самата тя урежда, с непостоянен характер. Също така им 
позволява да уреждат за първи път и в този смисъл нови допълнителни възнаграж-
дения, на които да придават постоянен характер. По този начин недържавните източ-
ници допълват и увеличават състава на брутното трудово възнаграждение и раз-
мера на обезщетенията. Безспорен социален резултат, с който размерите на трудово-
то възнаграждение се изравняват с размерите на заместващите го обезщетения. 
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КОЛЕКТИВНОДОГОВОРНАТА ОБВЪРЗАНОСТ,  
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Резюме 
Докладът разглежда въпроси на обвързаността на страните по колективния трудов дого-

вор с разпоредбите му: на работодателската страна и синдикатите, както и на членовете на 
работодателските и синдикалните организации, които са го сключили. Обърнато е внимание 
на обвързаността с отрасловите и браншовите колективни трудови договори на отделни 
работодатели и работници и служители. 

Ключови думи: страни в колективното договаряне, синдикат, работодателска страна, 
присъединяване към колективен трудов договор, сключване, продължаване на действието 
на колективния трудов договор. 

COMMITMENT TO COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT, 
LEGISLATION ISSUES  

Chief Assist. Dr. Radostina Ivanova  
Faculty of Legal Studies, Burgas Free University 

Summary 
This paper addresses issues of legislation on the commitment of the parties to collective 

agreement bargain: the employers' side and the trade unions, as well as members of employers and 
trade union organizations. Attention is paid to the effect of the sectoral collective agreements over 
employees of related employers. 

Key words: collective-contracting parties, trade union, employers' side, joining trade union, 
joining the collective agreement, commitment to the collective agreement, extension of the 
collective agreement, collective bargaining agreement. 

 
1. Колективнодоговорна обвързаност, понятие: С браншовия, отраслов и по 

общини колективен трудов договор са обвързани сключващите го страни: предста-
вителна/и работодателска/и и синдикална/и организация/и. Договорът, действащ на 
някое от тези нива се прилага за отделните работодатели, членове на представител-
ната/ите работодателска/и организация/и, а също и за работниците и служителите, 
членове на представителната/ите синдикална/и организация/и, страна по него. Ко-
лективнодоговорната им обвързаност е прогласена с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от 
Кодекса на труда (КТ). Тази разпоредба е императивна и нейното приложно поле не 
може да бъде разширявано или ограничавано1.  
                              

1 В този смисъл Berg, Platow, Schoof. Unterhinninghofen, Tarifvertragsgesetz und Arbeit-
skampfrecht, Bundverlag, 3.Auflage, N., 2010, c. 285. 
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Значението на колективнодоговорната обвързаност се проявява при действието 
на колективния трудов договор: уреждане от него на по-благоприятни трудови, 
нетрудови, непосредствено свързани с трудовите по смисъла на чл. 1, ал. 1 КТ и 
осигурителни условия за работници и служители. Обвързването на отделния рабо-
тодател с колективен трудов договор, действащ на посочените нива, става по сила-
та на членството му в представителна работодателска организация. Несъгласието 
на работодателя с подписването на колективен трудов договор или с негови клаузи 
не препятства обвързването му с такъв по силата на членството му в представител-
на работодателска организация, страна по договора1. Попадането на работодателя 
под колективнодоговорна обвързаност на ниво бранш, отрасъл, община става все 
пак по неговата воля – той поддържа членството си в работодателска организация 
доброволно, като свободно встъпва в нея, съобразявайки се само с устава ѝ съглас-
но чл. 5, ал. 1 КТ.  

Отделният работодател е обвързан с браншови, отраслов или колективен трудов 
договор по общини, доколкото при него има синдикална организация, член на 
представителна синдикална организация, страна по такъв договор. Този извод се 
налага заради действието на чл. 57, ал. 1 КТ. Съгласно тази законова разпоредба 
сключеният колективен трудов договор действа спрямо работниците и служители-
те, членове на синдикална организация, страна по договора. Няма предвидена в 
закона възможност освен при изричната разпоредба на чл. 55, ал. 1 и 2 КТ благоп-
риятните условия на колективния трудов да действат спрямо работници и служите-
ли, които не са членове на синдикална организация и не са се присъединили към 
договора по реда на чл. 57, ал. 2 КТ. Работниците и служителите обаче при обвър-
зания с браншови, отраслов или по общини колективен трудов договор работода-
тел, упражнявайки правото си, прогласено с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 КТ, биха 
могли да се присъединят към този договор. Правото на присъединяване към колек-
тивен трудов договор, уредено в чл. 57, ал. 2 КТ, е прогласено за работниците и 
служителите, като е без значение нивото, на което договорът е сключен. Така те 
биха могли да получат благоприятните условия, постигнати в договора, и без да 
членуват в синдикална организация.  

Интересен е тук отговорът на въпроса дали работодателят при сключване на ко-
лективен трудов договор в предприятие е задължен винаги да договаря условия, 
които не противоречат на браншовия, отраслов по общини колективен трудов дого-
вор, с който той е обвързан. Или това задължение съществува само по отношение 
на колективния трудов договор в предприятие, сключван със синдикална организа-
ция, член на представителен синдикат, страна по обвързващия работодателя бран-
шови, отраслов или колективен трудов договор по общини. За изпълнение на за-
дължението по чл. 50, ал. 2 КТ страните в колективен трудов договор в предприя-
тие по мое мнение са задължени да договарят винаги същите или по-благоприятни 
условия от предвидените в браншови, отраслов или по общини колективен трудов 
договор, обвързващ работодателя. 

                              
1 Berg, Platow, Schoof, Unterhinninghofen, Tarifvertragsgesetz und Arbeitskampfrecht, 

Bundverlag, 3.Auflage, N., 2010, c. 286. 
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Работниците и служителите са колективнодоговорно обвързани по силата на 
членството си в синдикална организация, страна по колективния трудов договор. 
Договорът има безусловно действие спрямо тях1. Той регулира трудови, нетрудови, 
непосредствено свързани с трудовите и осигурителните отношения, независимо от 
съгласието или несъгласието на работниците и служителите и работодателя с него 
или с негови клаузи, включително и при възражения от тяхна страна2 предвид раз-
поредбата на чл. 57, ал. 1 КТ. Все пак работникът също прави винаги свободен из-
бор относно колективнодоговорната си обвързаност: това е така, тъй като той 
встъпва и членува свободно в синдикална организация съгласно чл. 4, ал. 1 КТ. А 
членството в синдикална организация, страна в колективен трудов договор, винаги 
обосновава обвързаността на работниците и служителите с него. 

С колективния трудов договор в предприятие работодателят е обвързан по из-
ричната му воля – със сключването на договора със синдикалната организация или 
с всички синдикални организации в предприятието съгласно чл. 51а, ал. 2 КТ. Или 
със сключването на колективен трудов договор с една или няколко от представени-
те при него синдикални организации, чийто проект е избран по реда на чл. 51а, ал. 
3 КТ от общото събрание на работниците и служителите, когато не е постигнато 
съгласие от всички организации в предприятието за подготовка на общ проект.  

Действието на колективен трудов договор в това отношение обаче не може да се 
сравнява с действието на нормативен акт, което се реализира извън индивидуалната 
воля на субектите, по отношение на които се прилага 3.  

При проявлението на хипотезата на чл. 51б, ал. 4 КТ волята на работодателя и на 
работниците и служителите е без правно значение относно обвързването им с ко-
лективен трудов договор. Това е хипотезата на разпростиране на прилагането на 
браншови или отраслов колективен трудов договор или на отделни техни клаузи по 
искане на всички представителни работодателски и синдикални организации, които 
са го сключили, от министъра на труда и социалната политика, във всички предп-
риятия от отрасъла или бранша. Работодателят и работниците и служителите от 
този отрасъл или бранш, които не членуват в синдикална организация и не са се 
присъединили по реда на чл. 57, ал. 2 КТ към колективния трудов договор, чието 
действие е било разпростряно, ще бъдат обвързани с него. Това е така и за този 
работодател от съответния бранш или отрасъл, който не членува в работодателска 
организация, страна по сключения колективен трудов договор.  

И в двата случая: при членство в работодателска организация и при разпрости-
ране на действието на браншови или отраслов колективен трудов договор по реда 
на чл. 51б, ал. 4 КТ, колективнодоговорната обвързаност произтича от законова 
разпоредба4.  

Присъединяването на работодател към работодателска организация или на ра-
ботник към синдикална организация ги обвързва с действащите по отношение на 
                              

1 Василев, А. Трудово право. Б., Хеликонпрес, 1997, с. 109. 
2 Berg, Platow, Schoof. Unterhinninghofen, Tarifvertragsgesetz und Arbeitskampfrecht, 

Bundverlag, 3.Auflage, N., 2010, s. 286. 
3 Daeubler, W. Kommentar des Tarifvertragsgesetz. В., Nomos, 2013, s. 94. 
4 Ibid, s. 106. 
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тях колективни трудови договори от началото на членството им. Присъединяването 
към тези организации е свободно съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 
КТ и е съобразено единствено с уставите на работодателската или синдикалната 
организация. Присъединяването към работодателска или синдикална организация 
действа занапред, т.е. колективният трудов договор регулира трудовите правоот-
ношения на присъединилите се работници и служители от момента на присъединя-
ването. Техните правоотношения не се уреждат от момента на сключването на до-
говора, към който момент присъединилите се не са били колективнодоговорно об-
вързани. При присъединяването към колективен трудов договор на основание  
чл. 57, ал. 2 КТ от работници и служители, които не са членове на синдикалната/и 
организация/и, страна по него или са членове на друг синдикат, който не е обвързан 
с колективен трудов договор в предприятие, то колективнодоговорните разпоредби 
действат и по отношение на тях. В този случай работниците и служителите упраж-
няват свое субективно потестативно право и от момента на присъединяването им 
договорът се прилага за тях и регулира трудовите им правоотношения. Присъеди-
няването също действа занапред след получаването от работодателя или от ръко-
водството на синдикална организация, страна по колективния трудов договор на 
волеизявлението на работника за присъединяване1. 

2. Продължаване на колективнодоговорната обвързаност: Значението на ко-
лективнодоговорната обвързаност се проявява най-ясно при продължаването на 
действието на колективния трудов договор съгласно разпоредбата на чл. 55 КТ. 

Колективният трудов договор винаги е срочен съгласно разпоредбата на чл. 54, 
ал. 2 КТ. Той обвързва страните до изтичане на срока му, тогава колективно-
договорната обвързаност отпада2. Свободно може да се сключи нов договор с нов 
срок и нови условия. Няма нормативно уреден различен максимално допустим срок 
на действие на колективния трудов договор в зависимост от нивата, на които дейс-
тва. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 КТ той има срок една година, доколкото 
в него не е уговорен друг срок, но за не повече от две години. Страните могат да 
уговорят по-кратък срок на действие на отделни негови клаузи. Колективнодого-
ворната обвързаност отпада по отношение на работник с прекратяване на трудово-
то му правоотношение3. Това е така заради предмета на регулиране на колективния 
трудов договор: непрекратени трудови, нетрудови, непосредствено свързани с тях и 
осигурителни отношения. Затова не споделям разбирането, поддържано в Решение 
№ 999 /2009 г. по гр. д. 4050/2008 год., IV г.о. на Върховния касационен съд, според 
което при закриването на училище след прекратяване на трудовото правоотноше-
ние на колективнодоговорно обвързан работник Министерството на образованието 
и науката отговаря за изпълнението на колективнодоговорни задължения, поети от 
училището работодател. Това според съда е така, тъй като "...макар да не е уредено 
общо правоприемство, Министерството на образованието и науката отговаря за 
материалното обезпечаване на държавните училища". Този извод е неправилен, тъй 
                              

1 Мръчков, В. Трудово право 8. С., Сиби, 2012, с. 854. 
2 Berg, Platow, Schoof. Unterhinnighoffen, Tarifvertragsgesaetz und Arbeitskampfrecht, 

Bundverlag, N., 2010, с. 284. 
3 В този смисъл Daeubler, W. Kommentar des Tarifvertragsgesetz. В., Nomos, 2013, 852. 
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като колективнодоговорната обвързаност приключва с прекратяването на трудово-
то правоотношение и няма как без изрично законово прогласяване на продължава-
нето ѝ, тя да бъде възлагана. 

2.1. Колективнодоговорната обвързаност не отпада обаче с напускането от рабо-
тодателя на представителната работодателска организация, сключила колективен 
трудов договор на ниво отрасъл, бранш, общинаq както и тя не отпада при промяна 
на работодателя при хипотезите на чл. 123 или чл. 123а КТ. Създадена е законова 
фикция – колективнодоговорната обвързаност продължава по силата на изрична 
законова разпоредба. Това е така съгласно чл. 55, ал. 1 и 2 КТ. Законът борави с 
понятието продължаване на действието на колективния трудов договор, формули-
ровка, която по мое мнение е непрецизна. Тук става дума не за продължаване на 
действието на колективния трудов договор, а за продължаване на обвързваността 
на работодателя с браншови, отраслов или по общини колективен трудов договор. 
Хипотезите на продължаване на колективнодоговорната обвързаност са следните:  

2.2.1. Разпоредбата на чл. 55, ал. 1 КТ предвижда, че при напускане от работода-
тел на работодателска организация колективният трудов договор, сключен от тази 
организация по време на членството му в нея, го обвързва до изтичане на срока на 
договора. Той дължи предоставяне на благоприятните колективнодоговорни усло-
вия на работниците и служителите, спрямо които договорът действа. Провеждането 
на преговори по време на членството на работодателя, дори постигането на съгла-
сие по основните клаузи, не го обвързват с подписания след неговото напускане 
колективен трудов договор предвид действащата нормативна уредба. В периода на 
продължаването на обвързаността му по смисъла на чл. 55, ал. 1 КТ с колективен 
трудов договор на ниво бранш, отрасъл, по общини той сключва свободно колекти-
вен трудов договор в предприятие, като е задължен за спазването на предписанието 
на чл. 52, ал. 1, т. 2, б. а КТ да предостави на синдикалната организация/и обвърз-
ващия го колективен трудов договор. Условията на договора в предприятие следва 
да са по-благоприятни от предвидените в този на ниво бранш, отрасъл и община, 
чието действие за работодателя продължава съгласно чл. 50, ал. 2 КТ.  

2.2.2. Според разпоредбата на чл. 55, ал. 2 КТ при проявлението на хипотезите 
на чл. 123 и 123а КТ завареният колективен трудов договор обвързва новия работо-
дател до сключването от него на нов, но за срок не повече от една година. Съгласно 
хипотезата на чл. 123 КТ трудовите правоотношения на работниците и служителите 
се запазват при: сливане на предприятия; вливане на едно предприятие в друго; 
разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприя-
тия; преминаване на обособена част от едно предприятие към друго; промяна на 
правноорганизационната форма на предприятието; смяна на собственика на предп-
риятието или на обособена част от него; преотстъпване или прехвърляне на дейност 
от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи. А 
разпоредбата на чл. 123а КТ предвижда, че трудовите правоотношения на работни-
ците и служителите се запазват при: отдаване на предприятието или на обособена 
част от него под наем, аренда или на концесия. Обвързаността продължава както с 
колективен трудов договор, действащ за предишния работодател на ниво бранш, 
отрасъл, по общини, така и/или с договора, сключен в предприятие. При хипотезата 
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на чл. 55, ал. 2 КТ във връзка с чл. 123 и 123а КТ не е необходимо новият работода-
тел да е член на представителната работодателска организация, сключила браншо-
ви, отраслов или по общини колективен трудов договор, който е действал спрямо 
работодателя преди промяната, за да бъде обвързан с него. Както и не е необходимо 
работниците и служителите, чиито правоотношения се запазват при новия работо-
дател, да членуват в синдикална организация. Завареният колективен трудов дого-
вор регулира техните трудови, нетрудови, непосредствено свързани с трудовите и 
осигурителнитe отношения, без да е необходимо изпълнението на каквито и да би-
ло условия.  

Какво разрешение би следвало да бъде предложено обаче, ако работник напусне 
синдикална организация, обвързана с колективен трудов договор. Липсва законово 
разрешение за това. Напускането от него става свободно, по всяко време, на осно-
вание чл. 4, ал. 1 КТ. Колективнодоговорната обвързаност не продължава, но про-
дължава последващото действието на колективния трудов договор по отношение на 
работниците и служителите, страна по него. Действието на колективния трудов 
договор продължава за работниците и служителите и след изтичане на срока му, 
независимо че колективнодоговорната обвързаност е приключила. Това е така за-
ради инкорпорирането на по-благоприятните условия в правоотношенията, които 
колективният трудов договор регулира. Поддържа се мнение1 в правната теория, 
което подкрепям, че при продължаване на действието на колективния трудов дого-
вор, за разлика от колективнодоговорната обвързаност, колективнодоговорните 
условия, вместени в регулираните правоотношения, биха могли да бъдат влошава-
ни за работниците и служителите. Това означа, че с общото писмено съгласие на 
работника и работодателя или с нов колективен трудов договор, сключен след из-
тичане на срока на предишния, могат да се уговорят други, по-неблагоприятни ус-
ловия от тези колективнодоговорни условия, чието действие е продължено. 

3. Действие на няколко колективни трудови договора за работодател: Ко-
лективнодоговорната обвързаност има значение за определянето на действащия за 
конкретния работник колективен трудов договор. При работодател е възможно 
действието на няколко колективни трудови договора, обвързващи го на различни 
нива, но не и на едно ниво заради забраната, уредена в разпоредбата на чл. 51, ал. 2 
КТ. При действието на няколко колективни трудови договора за един работодател и 
за работници и служители, членове на синдикална организация, страна по тези до-
говори, ще се прилага колективният трудов договр с най-благоприятните условия 
за тях. Приема се в правната теория, че чл. 50, ал. 2 КТ установява йерархия на ко-
лективните трудови договори според степента на благоприятност на уредените в 
тях условия, а не според нивото, на което са сключени2. Съгласно сега действащата 
нормативна уредба, ако работодателят е обвързан с колективен трудов договор на 
ниво бранш, отрасъл или по общини, сключен с представителна/и синдикална/и 
организация/и, представена/и при него, и е подписал колективен трудов договор в 
предприятие, по който страна е друга или други синдикални организации, коя-
                              

1 Berg, Platow, Schoof. Unterhinnighoffen, Tarifvertragsgesaetz und Arbeitskampfrecht, 
Bundverlag, N., 2010, s. 284. 

2 Мръчков, В. Договорът в трудовото право. С., Сиби, 2010, с. 213. 
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то/които не членува/т в представителна синдикална организация, то тогава при него 
ще се прилагат различни колективнодоговорни условия: за някои работници усло-
вията от браншовия, отрасловия или по общини договор, за други: на сключения в 
предприятие. Това налага по мое мнение законодателно разрешение за избягване на 
различната колективнодоговорна уредба на трудовите, нетрудовите, непосредстве-
но свързани с трудовите и осигурителните отношения на работници и служители в 
предприятие. 

 
 



389 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА СРОЧНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР  
ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА РАБОТА 
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Резюме 
Една от хипотезите за сключване на срочен трудов договор е същият да бъде сключен до 

завършване на определена работа. 
В статията е направен анализ на практиката на ВКС по въпроса кога е налице трудов до-

говор за определена работа по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ. Текстът акцентира на два 
аспекта относно законосъобразното сключване на посочения срочен трудов договор. Осно-
ванията са свързани с икономическата дейност на работодателя.  

Ключови думи: Кодекс на труда, срочен трудов договор до завършване на определена 
работа. 

PRACTICAL PROBLEMS OF EMPLOYMENT CONTRACT UNTIL 
COMPLETION OF SPECIFIC WORK 

Chief Assist. Dr. Maria Radeva  
"Angel Kanchev" University, Ruse  

mradeva@uni-ruse.bg 

Summary 
An employment contract may be concluded as a contract of an indefinite duration or as a fixed-

term employment contract. According to article 68, Item 2 of Paragraph (1) of Labour Code a 
fixed-term employment contract shall be concluded until completion of specific work.  

The article gives overview of jurisprudence on this type of fixed-term employment contracts. 
Key words: Labour Code, fixed-term employment contract until completion of specific work. 

Увод 

В зависимост от това дали съдържат или не клаузата срок, както Кодексът на 
труда, така и правната теория1, класифицират трудовите договори в две основни 
групи – за неопределено време, съгласно чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ (т. нар. безсрочни 
трудови договори) и срочни трудови договори, съгласно чл. 67, ал. 1, т.2 от КТ. В 
зависимост от формулирания срок срочните трудови договори се делят на две гру-

                              
1 Мръчков В., Кр. Средкова, А. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 
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пи – с определен срок (чл. 68, ал. 1, т. 1 и т. 5 от КТ) 1 и с определяем срок (чл. 68, 
ал. 1, т. 2 – 4 от КТ). 

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ срочен трудов договор може да се сключва до 
завършване на определена работа. Срочният характер на този договор се определя 
от клаузата срок. Макар че срокът е уговорен чрез определената работа, това не 
изменя характера на срок на тази клауза, защото именно изтичането на определено 
време – толкова, колкото е необходимо за довършване на определена работа, е бъ-
дещото сигурно събитие, което определя времетраенето на договора2. 

Първоначалният текст на чл. 68, т. 2 от КТ гласи, че срочен трудов договор се 
сключва за извършване на определена работа. След изменението на КТ (ДВ 
100/1992) съгласно чл. 68, т. 2 от КТ срочен трудов договор се сключва до завърш-
ване на определена работа. С измененията на КТ (ДВ 25/2001), текстът на чл. 68 
включва четири алинеи. Действащата разпоредба на чл. 68 съдържа осем алинеи. 
Въпреки извършената езикова промяна в текста на правната разпоредба (чл. 68, ал. 1,  
т. 2) не се променя същността на срочния трудов договор относно определяемия 
срок, свързан с необходимото време за изпълнение на уговорената работа. 

Икономическата криза и нестабилните отношения на пазара на труда са едни от 
възможните причини за широкото разпространение на срочния трудов договор по 
чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Трудовото право не само допуска икономически причини да 
обусловят безвиновно прекратяване на едно трудово правоотношение, допуска съ-
що така причини от обективен икономически характер да са основание за уговорки 
във връзка с ограничаване срока на действие на трудовия договор между работода-
теля и работника, с оглед на което е предвиден случаят по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 
(Решение по гр. дело 803/2009 на III ГО на ВКС).  

Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  
и икономическа дейност на работодателя 
Анализът на съдебната практика показва, че съдебните актове изследват два ос-

новни аспекта на срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Това са изиск-
ванията относно определянето на работата, за която са се уговорили страните, как-
то и възможността за включване на определен срок в съдържанието на договора3. 
Акцент на настоящата разработка е въпросът за какъв вид работа (дейности на ра-
ботодателя) е допустимо сключването на срочния трудов договор до завършване на 
определена работа. 

В мотивите на определение по гр. дело 761/2009 на IV ГО на ВКС, с което не е 
допуснато касационно обжалване на въззивното решение се казва, че по приложе-

                              
1 Лазарова, Н. Срочни трудови договори, автореферат, ЮЗУ, 2013 "По действащото за-

конодателство трудовият договор за определен мандата по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ също се 
приема за срочен трудов договор, но с определен срок, тъй като продължителността на сро-
ка съвпада с продължителността на мандата на съответния орган, който е винаги точно 
определен". 

2 Мръчков, В., Кр. Средкова, А. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 
3 Повече Радева, М. Срочен трудов договор до завършване на определена работа – ак-

центи от съдебната практика, НВУ "Васил Левски" – Велико Търново. Сборник доклади от 
Университетска научна конференция 2016. 
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нието на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ е налице трайно установена съдебна практика. Съ-
образно установената практика съдът е приел, че преценката за валидно сключен 
договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ се извършва според естеството на уговорената 
между страните престация; че договорът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ се сключва с 
оглед извършване на определена работа, която не се осъществява постоянно от 
предприятието работодател; работа, която не е част от обичайния трудов про-
цес, поради което с приключването ѝ отпада необходимостта от съответните 
трудови функции1; че условие за законност на уволнението по чл. 325, ал. 1, т. 4 от 
КТ е да е настъпил фактът на завършване на работата.  

В конкретния казус ВКС не допуска касационно обжалване на съдебния акт, с 
който е отхвърлен искът за отмяна на уволнението. Съдилищата приемат, че обра-
ботката на счетоводния архив на предприятието за определен минал период не е 
част от обичайния трудов процес, свързан с предмета на дейност на работодателя – 
училище, поради което с приключване на конкретната работа за работодателя е 
възникнало правото да прекрати трудовия договор с изпълнителя на работата на 
основание чл. 325, т. 4 от КТ. 

Договорът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ се сключва с оглед извършване на опреде-
лена работа, която не се осъществява постоянно от предприятието работодател, 
работа, която не е част от обичайния трудов процес, поради което с приключването 
ѝ отпада необходимостта от съответните трудови функции. Условието за прекратя-
ване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ не е настъпване на 
срок, а извършването на съответната работа.  

Визираната практика на ВКС е от съществено значение за работодателите. Ико-
номическата дейност на предприятията не е с постоянни параметри, има периоди 
на подем, но и на спад. Икономическите субекти влизат в различни търговски пра-
воотношения, за реализирането на които са необходими различен брой работници и 
служители. 

Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ може да намери приложение 
в различни икономически сфери и да улесни работодателите при разкриване на 
нови работни места. Цитираната съдебна практика обаче поставя условие дейност-
та, за която може да се сключи срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, 
да не е в обичайния предмет на работодателя. Така например, ако работодател има 
извънредна поръчка за изработка на определена стока, която по принцип произвеж-
да, не би могъл да предложи сключването на посочения вид срочен трудов договор. 
В противен случай би рискувал последяващото прекратяване на трудовото право-
отношение да бъде обявено за незаконосъобразно. 

Въпреки ясното и утвърдено становище на ВКС относно възможността за 
сключване на трудов договор с правно основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, цитирано 
по-горе, съществува съдебна практика и в друга насока. 

Служител заема длъжността "машинен оператор тютюневи изделия в звено: 51 –
цех подготвителен". В т. 3 от трудовия договор – "срок на договора, е посочено, че 
същият е сключен като срочен по смисъла на нормата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 

                              
1 Цитираното становище е застъпено и в в. гр. дело 1984/2016 на ОС – Варна. 
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завършване на определена работа, а именно – изработка на цигари по специфика-
ция за производство, съгласно решение на Съвета на директорите …". Трудовото 
правоотношение е прекратено на основание чл. 325, т. 4 от КТ, като работодателят 
е приел, че е завършена определената работа – "изработката на цигари по специфи-
кацията за производство, съгласно решението на Съвета на директорите".  

ВКС допуска касационно обжалване с оглед поставения въпрос дали дейността, 
която трябва да се изпълнява като определена работа, е задължително да е преуста-
новена като трудов процес. 

ВКС не дава изричен отговор на така поставения въпрос, но споделя предходна 
практика, която цитира. ВКС признава уволнението за незаконно с мотива, че в 
настоящия случай не може да се приеме, че договорът е сключен за извършване на 
определена работа, тъй като характерът ѝ на такава не може да се определи от съ-
държанието на трудовия договор още към момента на сключването му и за работ-
ника не съществува яснота кога точно ще изтече срокът, тъй като той е определящ 
за времетраенето на трудовото му правоотношение. 

От мотивите на съдебното решение може да се изведе косвен извод, който е в 
противоречие с цитираната по-горе практика (за работа, която не е част от обичай-
ния трудов процес). 

Основната дейност на работодателя, извършил незаконното уволнение (в конк-
ретния случай) е производство на тютюневи изделия. Видно от съдебното решение, 
трудовият договор е сключен за дейност, свързана с основната дейност на работо-
дателя. Този факт не е бил обсъждан от ВКС в настоящия казус, уволнението е 
признато за незаконно поради други съображения. От тук следва въпросът дали 
ВКС не променя своята практика. Безспорно задължителен елемент от съдържание-
то на трудовия договор по чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ е изричното и точно определяне 
на работата, за изпълнението (или за довършването) на която той се сключва. Но с 
оглед практическото приложение на посочения договор, следва да има непротиво-
речива съдебна практика относно случаите, в които е допустимо сключването на 
срочен трудов договор до завършване на определена работа – допустимо ли е 
сключването му за дейности, които са в обичайната дейност на работодателя, която 
в конкретния момент е в повишени/ променени обеми, количества и т.н. Като при-
мер в тази насока може да се посочи и гр. дело 200/2010 на IV ГО на ВКС. В конк-
ретния казус отново срочният трудов договор е сключен за изпълнение на дейнос-
ти, свързани с основната дейност на работодателя.  

Приложимост на срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  
в зависимост от икономическото положение на работодателя 
В съвременните икономически условия обемът на дейността на работодателя е 

поставена в зависимост от търсенето на предлаганите от него стоки или услуги. 
Дейността на работодателя може да бъде поставена в зависимост от конкретни тър-
говски договори или сключени договори за проектно финансиране. Необходимост-
та за наемането на нови работници, съответно отпадането на нуждата от определе-
на работна сила, се определя от външни за работодателя фактори. Това са едни от 
хипотезите, при които съдебната практика изразява положително становище относ-
но приложимостта на срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. 
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Между Община Варна и служител е сключен трудов договор за изпълнение на 
длъжността "експерт "Комуникация и информация" към "Областен информационен 
център" – Варна, за изпълнение на проект "Областен информационен център – 
Варна – изграждане и функциониране", финансиран по оперативна програма. Пър-
воначално договорът е сключен като срочен на основание чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ. С 
допълнително споразумение срокът на трудовия договор е изменен като такъв "до 
завършване на определена работа", а именно до приключване на Проект "Областен 
информационен център – Варна, изграждане и функциониране". Съдът приема, че 
визираният модалитет определя и правната квалификация на трудовия договор, 
като такъв по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Условие за законосъобразността на трудовия 
договор е, че същият е конкретен и индивидуализиран в достатъчна степен, за да 
създаде яснота у служителя докога ще продължи времетраенето му. Съдилищата 
приемат, че трудовото правоотношение е възникнало като срочно, защото трудови-
те функции на конкретната длъжност са свързани с осъществяването от страна на 
работодателя на финансирания проект. С приключването на изпълнявания от рабо-
тодателя проект е завършена определената между страните работа, изчерпало се е 
съдържанието на трудовото правоотношение, поради което същото е подлежало на 
прекратяване на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ. (решение по в. гр. дело 
1984/2016 на ОС – Варна, липсват данни за касационно обжалване). 

Възможността работодателят да обвърже сключените срочни трудови договори 
с реализираните от него търговски отношения не изключва наличието на основните, 
характеризиращи срочния характер на договора по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, белези.  

За да отхвърли предявения иск за незаконно уволнение, ОС – Силистра (в. гр. д. 
265/2010) приема, че действително в трудовия договор не е посочен видът работа, 
за извършването на която същият се сключва, но възникналото трудово правоот-
ношение е срочно, защото е "породено по повод и във връзка с изпълнение на 
сключен между работодателя и Община Силистра договор за извършване на строи-
телно-ремонтни дейности и с изтичане срока на този договор следва да се приеме, 
"че е изтекъл и срокът на трудовия договор".  

Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 
280, ал. 1, т 3 от ГПК. В определението за допустимост ВКС приема, че текстът на 
чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 66, ал. 1, т. 4 от КТ е предпоставка за неправилното тълкуване 
на нормите, защото "позволяват сключване на срочни трудови договори, при които 
времетраенето на договора да е определено до завършване на определена работа, но 
липсва императивна норма, задължаваща страните да включат в съдържанието на 
трудовия договор индивидуализация на конкретната работа, до завършването на 
която се наема работникът или служителят".  

В постановеното решение ВКС (гр. д. 450/2011 на III ГО) приема, че въпреки 
сключения договор от работодателя за строително-ремонтни дейности, трудовият 
договор следва да съдържа конкретизация на работата, до завършване на която се 
наема служителят. Липсата на конкретизация на работата, за извършването на коя-
то и до завършването на която се наема съответният работник или служител, опре-
деля трудовия договор като сключен за неопределено време, а не като срочен такъв. 
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В същия смисъл са и мотивите на ВКС, изложени в определение по гр. дело 
200/2010 на IV ГО. Един от поставените в касационната жалба въпроси е: Счита ли 
се работата за завършена, ако към момента на прекратяване на трудовия договор са 
изпълнени всички трудови операции, свързани с нея, но за известен период след 
прекратяване на трудовото правоотношение с работника тази работа отново е из-
пълнявана в предприятието работодател. Въпреки че поставеният въпрос се приема 
от ВКС за съществен, въззивното решение, с което уволнението е признато за неза-
конно, не е допуснато до касационно обжалване, защото същото е правилно.  

Съгласно сключения трудов договор работникът е приел да изпълнява длъж-
ността оператор на металорежеща машина "до завършване на определена работа". 
Другите условия на договора конкретизирали, че срочният трудов договор се 
сключвал с работника, за да работи "по поръчки за производството на ел. двигатели 
F12 и F13 за ЩОЛ – Германия". 

ВКС смята, че теоретично може да се приеме, че ако има други индивидуализи-
ращи признаци за извършена работа, които да внасят яснота за какво е бил сключен 
договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, би могло да се приеме,че работата е свършена 
(изпълнена). От анализа на доказателствата съдилищата приемат, че дейността на 
работодателя не е приключила – производството на електрически двигатели F12 и 
F13 за ЩОЛ – Германия, е продължило и след прекратяване на трудовия договор. 
ВКС споделя тезата, че след като работата, дейността на работодателя в изпълнение 
на търговския договор не е била завършена и след прекратяване на трудовото пра-
воотношение, а е продължила и след това, същата не се счита за завършена и склю-
ченият на основание чл. 68, ал. 1 т.2 от КТ трудов договор не може да се прекрати 
на основание чл. 325, ал. 4 от КТ. 

Интерес представлява и правното разрешение, дадено от ВКС с решение по гр. 
дело 803/2009 на III ГО.  

Дружеството работодател сключва търговски договор за осигуряването на безп-
латна предпазна и столова храна за персонала на АЕЦ, за определен срок. В трудо-
вия договор с работник, изпълняващ длъжността работник кухня, е включена уго-
ворката за срок, който е до "приключване дейността на работодателя по договор  
№ 0108 …" или "приключване дейността в АЕЦ". В трудовия договор е "цитиран 
обвързващият двете предприятия търговски договор". След неговото прекратяване 
е последвало и прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, т.4 от КТ. 

ВКС приема за законосъобразно прекратяването на трудовия договор на посоче-
ното основание, защото работодателят е постигнал уговорка за срок "до приключ-
ване на дейността" във връзка с която е приел конкретния работник в своя щат и 
работата му е свързана с тази дейност. "Срочната" уговорката по трудовия договор 
е при условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, независимо дали нормата е цитирана в 
него или цитирането е неточно. Когато обстоятелствата по чл. 325, т. 4 от КТ настъпят, 
прекратяването на трудовото правоотношение с работника е законосъобразно.  

Извод 

Срочен трудов договор за определена работа по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 2 от 
КТ може да се сключи за работа, която би могла да се дефинира по вид, обем и ка-
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чество още към момента на сключване на трудовия договор. В тази насока съдебна-
та практика е категорична.  

От практическа гледна точка, отговор следва да бъде даден и на въпроса дали 
посоченият срочен трудов договор е допустим и за дейности, които се осъществя-
ват постоянно от предприятието работодател, но в конкретния момент е с промене-
ни количествени параметри.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА 
УРЕДБА, СВЪРЗАНА СЪС СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА  

НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 
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Резюме 
ЗУКТС е в значителна степен остарял и е необходимо да бъде изменен и допълнен в 

съответствие с новите социално-икономически реалности. Експертите на социалните парт-
ньори и НИПА предлагат de lege ferenda да се приемат изменения и допълнения в Закона за 
уреждане на колективните трудови спорове, като: 

- бъде законово регламентиран статутът на помирителя; 
- бъде изчерпателно законово регламентирана процедурата по помирение; 
- бъде регламентирано откриване на процедура по помирение от НИПА в случаите на 

отправено искане само от една от страните по колективния трудов спор. 
- бъде законово регламентирана информационна функция на НИПА, като се вмени за-

дължение на института да поддържа информационна система за колективни трудови дого-
вори и колективни трудови спорове, с цел предоставяне на информация и анализ, необхо-
дим на социалните партньори в процеса на колективното трудово договаряне. 

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT OF THE NATIONAL INSTITUTE 
FOR CONCILIATION AND ARBITRATION STATUTE AND ACTIVITIES 

LEGISLATION 

Jasmina Saraivanova, Chief expert  
National Institute for Conciliation and Arbitration  

E-mail: j.saraivanova@nipa.bg  
Mariana Barkashka, Chief expert  

National Institute for Conciliation and Arbitration  
E-mail: m.barkashka@nipa.bg 

Summary 
The report summarizes the unanimous position of the social part ners for the need for refining the 

regulatory frame work and supplementary acts for voluntary collective labour disputes resolution. 
Experts of the National Institute for Conciliation and Arbitration and social partners identified the gaps 
and issues in the regulatory framework and defined the need for changes and improvements. These 
changes should aim at laying down the legal basis for an efficient social dialog with clearly defined 
procedures for conciliation and arbitration. To further that aim, new obligations should be stipulated for 
the National Institute for Conciliation and Arbitration to help better the social partners in the process of 
a voluntary and peaceful resolution of collective labour disputes.  
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Европейската социална харта (ревизирана), ратифицирана от България и обна-
родвана в ДВ, бр.43 от 4 май 2001 г., прокламира в своя чл. 6, т.3 задължението на 
страните, поели ангажименти по този основополагащ международен акт в сферата 
на социалната политика и трудовите отношения:  

"да съдействат за създаването и използването на подходящи процедури за 
помирение и доброволен арбитраж за решаване на трудовите спорове". 

В изпълнение на ангажиментите на страната ни по Европейската социална харта 
(ревизирана) и в съответствие с промените, настъпили в областта на индустриални-
те отношения, през 2001 г. бяха приети изменения и допълнения към Закона за 
уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). С новия чл. 4а ЗУКТС (ДВ, 
бр. 25 от 2001 г.) бе създаден Националният институт за помирение и арбитраж 
(НИПА). В алинея първа на текста се посочва, че "Националният институт за 
помирение и арбитраж съдейства за доброволното уреждане на колективни тру-
дови спорове между работници и работодатели. Той е юридическо лице към ми-
нистъра на труда и социалната политика със седалище София и с ранг на изпъл-
нителна агенция". 

С приемането на ПМС № 71 от 26 март 2003 г. се поставя началото на същинс-
ката дейност на института. Функциите му са уредени в ЗУКТС. НИПА е изграден 
на трипартитен принцип с участието на социалните партньори – представителните 
организации на работниците и служителите, на работодателите и на държавата. 
Ръководни органи на института са Надзорен съвет и директор (чл. 4а, ал. 3).  

Експертите на НИПА и на социалните партньори се обединиха около станови-
щето, че ЗУКТС е в значителна степен остарял и е необходимо да бъде изменен 
и допълнен в съответствие с новите социално-икономически реалности. Експертите 
на социалните партньори са предложили de lege ferenda да се приемат изменения и 
допълнения в Закона за уреждане на колективните трудови спорове, като: 

- бъде законово регламентиран статутът на помирителя; 
- бъде изчерпателно законово регламентирана процедурата по помирение; 
- бъде регламентирано откриване на процедура по помирение от НИПА в случаите 

на отправено искане само от една от страните по колективния трудов спор. 
- бъде законово регламентирана информационна функция на НИПА, като се 

вмени задължение на института да поддържа информационна система за колектив-
ни трудови договори и колективни трудови спорове, с цел предоставяне на инфор-
мация и анализ, необходим на социалните партньори в процеса на колективното 
трудово договаряне. Социалните партньори считат, че тази дейност на института е 
изключително необходима за тях, тъй като в Р България няма друга институция, 
която да обобщава и анализира в пълен обхват информацията за колективните тру-
дови договори и колективните трудови спорове. 

Изготвени са следните примерни разпоредби за допълнения в ЗУКТС относно 
помирителната процедура: 

"Чл. 4в (1) Помирението се осъществява по общо писмено искане от стра-
ните по колективния трудов спор, в което се посочват спорните въпроси и 
имената на представителите на страните по спора. 
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(2) Помирението се осъществява от определен със заповед на директора на 
НИПА помирител, за който страните се уведомяват не- забавно. 

(3) Помирението се осъществява в 14-дневен срок от уведомяването по 
предходната алинея, който може да бъде продължен по писмено споразумение 
на страните. 

Чл. 4г (1) Помирението приключва: 
1. с подписване на споразумение между страните: а. за частично или ця-

лостно уреждане на спора; б. за започване на доброволен арбитраж; 
2. с изтичане на срока по предходния член. 
Разграничаването на процедурите "посредничество" и "помирение" пред-

полага и уточняване на понятията. Поради това експертите на социалните 
партньори предлагат навсякъде в нормативната уредба за уреждане на КТС 
от НИПА да се използват термините "помирител", "помирение", "процедура 
по помирение". 

В законовата нормативна уредба липсва детайлна регламентация на арбитраж-
ните процедури за уреждане на КТС. В ЗУКТС не са регламентирани процедурни 
правила, по които те се провеждат. Липсва и законова уредба относно характера на 
споровете, които могат да бъдат предмет на арбитраж. Представителите на социал-
ните партньори по проекта се обединиха около следните предложения:  

- в ЗУКТС да бъде създадена разпоредба, която да посочи ясно видовете арбит-
раж – доброволен и задължителен, както и хипотезите, в които се прилага всеки от 
тях. Следва да бъде обмислен въпросът дали арбитражът за установяване на мини-
мални дейности по време на стачка – задължителен арбитраж, да бъде безплатен за 
страните и разходите по него да бъдат поети от бюджета на НИПА; 

с оглед избягване на прекомерни разходи за страните е необходимо да бъде фик-
сирана сума за възнаграждението на арбитрите; да се създаде възможност спорове-
те по изпълнението и тълкуването на сключен колективен трудов договор да могат 
да бъдат съвместно отнасяни от страните за решаване към арбитража на Национал-
ния институт за помирение и арбитраж. 

 Всичко изложено изисква предоставяне от закона правомощие на НИПА да ре-
шава, по общо искане на страните по КТД, споровете по изпълнението на сключе-
ния помежду им колективен трудов договор. Систематичното място на регламента-
цията е в ЗУКТС, който регламентира и дейността на НИПА. 

Съгласно ЗУКТС основната задача на НИПА е да съдейства за доброволно 
уреждане на колективните трудови спорове между работници и служители, от една 
страна, и работодатели, от друга. Поради това практиката на НИПА във връзка с 
посочените спорове предпоставя добра специализация на арбитрите на НИПА в 
тази материя, която е много тясно свързана с материята на колективните трудови 
договори. От друга страна, арбитражът към НИПА не изисква значителни разходи 
за страните при осъществяването на арбитражните процедури. Също така арбит-
ражните решения се постановяват в много по-кратки срокове в сравнение със съ-
дебните решения. 

Извън компетентността на арбитража при НИПА следва да останат споровете за 
неизпълнение на КТД (по чл. 59 от Кодекса на труда), страна по които е работник, 
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или служител, както споровете за неизпълнение на КТД между страните по догово-
ра, по които има образувано или приключило съдебно дело за неизпълнение на 
КТД. Предлаганата промяна налага и съответно изменение на чл. 59 КТ. 

Експертите на социалните партньори смятат, че систематичното място на иско-
вете при неизпълнение на КТД е в ЗУКТС, тъй като практиката свързва тези въпро-
си с правото на синдикално сдружаване и на колективно преговаряне. 

Уредба на колективното преговаряне, с което са свързани колективните трудови 
спорове, се съдържа и в Конвенция № 87 за профсъюзната свобода и защита на 
правото на организиране от 1948 г., Конвенция № 98 относно правото на организи-
ране и на колективно преговаряне от 1949 г., Конвенция № 154 относно колектив-
ното договаряне от 1981 г., както и в допълващите ги Препоръка № 91 относно ко-
лективните трудови договори от 1951 г., Препоръка № 92 относно доброволното 
помиряване и доброволния арбитраж от с.г., както и в чл. 6 от Европейската соци-
ална харта. Ето защо представителите на социалните партньори се обединяват око-
ло разбирането, че при отсъствието на трудов съд в България по-правилно би било 
специфичната проблематика, свързана със споровете по КТД, да бъде предоставена 
на НИПА, тъй като е пряко свързана с функциите му. 

Във връзка с това социалните партньори направиха предложение чл. 4а, ал. 1 
ЗУКТС, изречение първо да придобие следното съдържание: 

"Националният институт за помирение и арбитраж участва в добровол-
ното уреждане на колективни трудови спорове и събира, съхранява и анализира 
информация за колективното преговаряне и колективните трудови спорове." 

Експертите на социалните партньори идентифицираха празнотите и проблемни-
те моменти в законодателството и дефинираха необходимостта от неговото усъ-
вършенстване. Целта на тези промени е създаването на законова основа за реализи-
рането на пълноценен и действен социален диалог, с ясно и подробно разписани 
процедури за помирение и арбитраж от НИПА. Осъществяването на тази цел 
включва и вменяването на нови задължения на института в процеса на доброволно-
то уреждане на колективните трудови спорове, в услуга на социалните партньори. 
Регламентирането на информационната функция на Института е в помощ на соци-
алните партньори и е необходимо условие за повишаване на качеството на социал-
ния диалог. Предложенията за усъвършенстване на нормативната уредба на пос-
редничеството и арбитража и развитие на дейността на НИПА е израз на волята 
между партньорите в тристранния диалог да постигнат консенсус и отразява обща-
та им цел, обединила усилията им в областта на социалния диалог. 
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Резюме 
Предмет на настоящото изследване са практическите проблемите при изплащане на 

обезщетенията за временна неработоспобност поради общо заболяване. Специално внима-
ние е отделено на момента на възникване на правото на обезщетение за временна нерабо-
тоспособност поради общо заболяване и обусловеността му от наличието на осигурително-
то правоотношение. Направен е и преглед на актуалната съдебната практика по поставената 
проблематика. Анализът на поставените въпроси има за цел да създаде предпоставки за преодо-
ляване на несъвършенствата на правната уредба на разгледаните осигурителни престации.  

Ключови думи: обезщетение за временна неработоспособност; общо заболяване; оси-
гуряване; осигурителен стаж. 

PRACTICAL PROBLEMS WITH THE PAYMENT OF TEMPORARY 
DISABILITY BENEFITS DUE TO GENERAL DISEASE 

Chief Assist. Dr. Nikoleta Lazarova  
Department of "Civil Law Sciences", Faculty of Law and History, SWU 

vera.lubenova@abv.bg 

Summary 
The subject of this study are the practical problems with the payment of temporary disability 

benefits due to general disease. Special attention is paid to the time when it is evident that there is 
a right to compensation for temporary disability benefits due to general disease and its 
conditionality by the existence of the insurance relationship.A review of the current case law of the 
relevant set of problems has been made. The analysis of posed questions aims to create conditions 
to overcome the shortcomings of the legal framework of the investigated insurance benefits. 

Keywords: temporary disability benefits; general disease; insurance; contributory service. 
 
Обезщетенията за временна неработоспосбност поради общо заболяване са едни 

от най-често изплащаните осигурителни престации в българската действителност, 
което води до възникване на редица осигурителноправни спорове от различно ес-
тество1. Възникването на право на обезщетение за временна неработоспособност 
                              

1 Повече за понятието и правната характеристика на осигурителноправните спорове, вж. 
Стайков, Ив. Предмет на осигурителноправния спор в държавното обществено осигуряване. 
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поради общо заболяване е поставено в зависимост от кумулативното наличие на 
определени предпоставки, нормативно уредени в разпоредбата на чл. 40, ал. 1 КСО. 
Липсата на някой от задължителните елементи на разглеждания фактически състав 
ще породи и липса на основание за изплащане на обезщетенията за временна нера-
ботоспособност поради общо заболяване.  

На първо място, за да възникне правото на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО, 
към деня на настъпване на временнната неработоспосбност работникът или служи-
телят, съотвено самоосигуряващото се лице, трябва да има качеството на осигурено 
за риска "общо заболяване"1. Качеството "осигурено лице" се придобива със започ-
ване на фактическото упражняване на трудовата дейност, която е основание за за-
дължително осигуряване по чл. 4 КСО2.  

Осигурителните престации се изплащат при възникване на точно определен со-
циален риск, поради което е необходимо лицето да е осигурено именно за настъпи-
лия риск – общо заболяване. Кръгът на лицата, които задължително се осигуряват 
за риска "общо заболяване" с последица временна неработоспосбност, се съдържа в 
разпоредбата на чл. 4, ал. 1 и на чл. 4а КСО. Самоосигуряващите се лица, работни-
ците и служителите по трудов договор по чл. 114а КТ, както и лицата, полагащи 
труд без трудово правоотношение, задължително се осигуряват само за общо забо-
ляване с последица инвалидност съгласно чл. 4, ал. 3 и ал. 10 КСО. В обхвата на 
задължително им осигуряване не са включени случаите, при които общото заболя-
ване е довело до временна неработоспосбност. С цел осигуряване на по-голяма 

                                                                                                                                      
В – Сборник доклади от научна конференция в Софийския университет "Св. Климент Ох-
ридски", Юридически факултет, 17 октомври 2013 г., С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, с. 
327-352; Средкова, Кр. Осигурително право. 5 изд, С., Сиби, 2016; Мръчков, В. Осигури-
телно право, 6 изд. С., Сиби, 2014; Мингов, Ем. Обезщетения при временна неработоспо-
собност. С., Сиби, 2002, 168-198; Койчева, Р. Социално осигуряване на майчинството. С., 
Авалон Пъблишинг, 2012, 192-195. Относно спорове, свързани с установяване и изчислява-
не на трудов/ осигурителен стаж вж. Лазарова, В. Правна уредба на трудовата книжка и 
трудовия стаж. Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 2012. 

1 Настъпилата временна неработоспособност следва да бъде установена с издаване на 
болничен лист от компетентните здравни органи. Общите правила за издававане на болнич-
ни листове, както и условията и реда за установяване на временна неработоспособност са 
уредени в Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Болничният лист 
е официален удостоверителен документ относно факта на настъпване на временната нера-
ботоспособност и очакваната ѝ продължителност. Болничният лист е и основание за изпла-
щане на обезщетение за временна неработоспособност, ако са налице и другите предпостав-
ки за това, уредени в чл. 40, ал. 1 КСО. Относно обжалване на актовете за установяване на 
неработоспособността, вж. Стайков, Ив. Обжалване на решенията на медицинската експер-
тиза на работоспособността. – Съвр. право, 2004, № 6, 23-36. 

2 Дефиниция на понятието "осигурено лице" се съдържа в §1, ал. 1, т. 3 от допълнител-
ните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и гласи, че за осигурено се приема 
всяко физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително 
осигуряване по чл. 4 и ал. 4а КСО, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. 
Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 се смятат за осигурени за времето, през 
което са внесени дължимите осигурителни вноски.  
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социална закрила законодателят е предоставил възможност на една част от лицата 
по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО да се осигуряват по свой избор съгласно чл. 4, ал. 4 
КСО и за риска "общо заболяване", което осигуряване ще покрие случаите на нас-
тъпила временна неработоспособност. В тези хипотези, за да се приемат за осигу-
рени за съответния риск, самоосигуряващите се лица трябва изрично да са включи-
ли в обхвата на осигуряване1 риска "общо заболяване", както и да са внесли дъл-
жимите осигурителни вноски2. Извън кръга на лицата, които доброволно могат да 
се осигуряват за разглеждания риск и съответно да придобиват право на парични 
обезщетения по чл. 40, ал. 1 КСО, остават лицата, наети по гражданско правоотноше-
ние по чл. 4, ал. 3, т. 5-6 КСО и работниците по трудови договори по чл. 114а КТ. 

Втората необходима предпоставка е наличието на минимален 6-месечен осигу-
рителен стаж за риска "общо заболяване" към момента на настъпване на нерабо-
тоспособността. Наличието на определен осигурителен стаж за възникване на пра-
вото на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО не е обвързано с изискване стажът да е 
натрупан непосредствено преди настъпване на риска, както и при съотвения осигу-
рител3. Достатъчно е през осигурителния си живот лицето еднократно да е придо-

                              
1 Съгласно чл. 1, ал. 3 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се 

лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ), самооси-
гуряващите се лица трябва декларират вида на осигуряването с декларация пред ТП на НАП 
в 7-дневен срок от започване на упражняване или възобновяване на трудовата дейност. 
Видът на осигуряването обхваща обема на рисковете, за които лицето възнамерява да се 
осигурява, тоест дали то ще се осигурява само задължително пенсионно, или ще избере и 
допълнителното осигуряване за "общо заболяване и майчинство". Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 
2 и 4 КСО имат право да променят вида на осигуряването всяка година, ако подадат декла-
рация по образец до НАП в срок от 1 до 31 януари. Срокът за подаване на декларацията е 
особено важен тогава, когато лицето иска да се осигурява и за общо заболяване и майчинст-
во. Ако декларацията не бъде подадена в срок, лицето ще подлежи само на пенсионно оси-
гуряване и няма да има възможност за промяна на избрания обхват до края на съответната 
година. В подобен случай, ако за лицето настъпи рискът "общо заболяване" с последица 
временна неработоспосбност, няма да има право на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО, дори и ако 
е внасял осигурителни вноски за този риск. Причината се състои в това, че е предвиден конкре-
тен ред за определяне на обхвата на осигуряване, а именно чрез представяне на изрична декла-
рация от осигуреното лице, което изключва възможността за избор на осигуряването чрез конк-
лудентни действия, например чрез внасяне на осигурителни вноски за съответния риск. В този 
смисъл е и Решение № 8923 от 22.07.2015 г. по адм. д. № 1750/2015 на ВАС.  

2 От дефиницията за "осигурено лице" могат да се извлекат няколко разлики между от-
делните категории осигурени лица. За да бъдат признати за осигурени лицата, работещи по 
трудово и служебно правоотношение, е достатъчно осигурителните вноски да са дължими, 
тоест дори и осигурителят да не е изпълнил публичноправното си задължение да внесе оси-
гурителните вноски, това няма да доведе до неблагоприятни последици за лицето. В подоб-
но положение лицето няма да загуби качеството си на осигурено и материалното си право 
на осигурителна престация. При самоосигуряващите се лица законодателят изисква реално 
да са внесени осигурителните вноски, за да имат качество на осигурени и да придобият 
осигурителни права. Тези лица упражняват трудова дейност на свой риск и за своя сметка, 
откъдето възниква и задължението им сами да заплащат дължимите осигурителни вноски. 

3 В този смисъл е и Решение № 6975 от 26.05.2014 г. по адм. д. № 3623/2014 на ВАС. 
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било изискуемия минимум, за да възникне съответното право на обезщетение за 
временна неработоспособност поради общо заболяване. Изискването за минимален 
стаж не се отнася за осигурени лица, които не се навършили 18 годишна възраст. В 
тези случаи непълнолетните ще придобият право на обещетение и без наличие на 
минимален осигурителен стаж, но при положение, че имат качеството на осигурено 
лице към момента на настъпване на временната неработоспособност. 

Придобиването на качеството "осигурено лице" е обусловено от съществуването на 
осигуряване към момента на настъпване на осигурителния случай. Съгласно разпоред-
бата на чл. 10, ал. 1 КСО осигуряването възниква в момента, в който лицето започне да 
упражнява трудова дейност, за която са внесени или дължими осигурителни вноски. 
Именно от момента на фактическото упражняване на дадена трудова дейност, лицето 
ще започне да придобива трудови доходи, а оттук ще възникне и задължението за оси-
гуряване1. От този момент се поражда не само задължение за контрибутивни плащания 
от осигурените лица, но и материални субективни права на осигурителни престации, 
които имат за цел да възмездят загубата на трудов доход. Освен придобиването на до-
ход началото на изпълнение на трудовата дейност поражда и риска от увреждане на 
лицето, респективно загубата на работоспособност. Началото на изпълнение на 
съответната дейност следва да се удостовери писмено, тъй като от този момент ще 
възникнат осигурителните права и задължения за лицата2.  
                              

1 Попова, Цв. Понятие за осигурителен стаж в бългрското законодателство. – Актуални 
проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. С., УИ "Климент Охридски" , 
2013, с. 153. Авторът изразява становище, че упражняваната трудова дейност трябва да е 
доходоносна, за да бъде основание за възникване на осигурителното правоотношение. Из-
ложената теза е подкрепена и с довода, че в българското осигурително законодателство не е 
уреден институтът на безвъзмездна трудова дейност. 

2 Изискването за писмено удостоверяване на началото на изпълнение на трудовата дей-
ност е уредено в различни нормативни актове: в чл. 66, ал. 1, т. 3; чл. 63, ал. 4, чл. 86, ал. 3 и 
ал. 96, ал. 3 КТ относно работниците и служителите; в чл. 14, ал. 1 ЗДсл относно държавни-
те служители; в чл. 161, ал. 1, т. 5 ЗСВ относно съдии, прокурори и следователи.  

Съгласно чл. 1, ал. 2 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица 
българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ), самоосигуря-
ващите се лица следва да удостоверят започването на изпълнение на съответната трудова 
дейност чрез подаване на декларация до ТП на НАП, като от този момент за тях възниква и 
задължението за осигуряване. В съдебната практика съществува противоречие относно 
въпроса – трябва ли едно самоосигуряващо се лице реално да упражнява съответната тру-
дова дейност, за да възникнат съответни осигурителни права и задължения. В Решение  
№ 3319 от 12.03.2009 г. на Върховния административен съд (ВАС) по адм. д. № 15208 / 
2008 г. е изразено становището, че "нормата по чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО прогласява задължи-
телност на осигуряването като не изисква лично или реално да се упражнява дейността. 
Достатъчно е регистрирането, по разума на закона". Изхождайки от тази теза, съдебният 
състав е приел, че лицето е придобило качеството на самоосигуряващо с деклариране на 
дейността по чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО, от където възниква задължението за осигуряване до мо-
мента на прекъсване или прекратяване на дейност и е приел като ирелевантен, фактът, че 
през съответния период лицето реално не е извършвало дейност. Въз основа на направените 
констатации е постановено решение, с което се отказва възстановяване на осигурителни 
вноски на лицето като недължими съгласно чл. 3, ал. 3 НООСЛБГРЧ.  
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Практиката често поражда въпроси относно момента, от който възниква осигу-
рителни права на парични престации за работниците или служителите – от сключ-
ване на трудовия договор или от реалното постъпване на работа? Отговорът на този 
въпрос се съдържа в разпоредбата на чл. 10, ал. 1 КСО – осигуряването започва в 
момента, от който лицето реално започне да упражнява трудовата дейност. В Ко-
декса за социално осигуряване няма легална дефиниция на понятието "упражняване 
на трудова дейност", но съобразно особеностите на отделните основания за задъл-
жително осигуряване по чл. 4 КСО би могло да се изведат основните му елементи. 
Относно работниците и служителите упражняването на трудовата дейност се изра-
зява в изпълнение на задълженията по съответната трудова функция, за която стра-
ните са сключили трудов договор. По аргумент от разпоредбата на чл. 63, ал. 4 КТ 
изпълнението на трудовите задължения започва с постъпване на работника или 
служителя на работа, тоест това е и началният момент на упражняване на трудовата 
дейност. От този момент за работодателя ще възникнат насрещните задължения за 
изплащане на трудово възнаграждение и внасяне на законоустановения размер на 
осигурителните вноски за работника или служителя. Именно упражняване на дей-
ността и придобиването на доход ще бъдат основания за възникване на осигурява-
нето и придобиване на лицето на качеството "осигурено".  

Осигурителното правоотношение е винаги вторично и предполага наличие на 
възникнало трудово правоотношение, което е предпоставка за упражняване на съ-
ответната трудова дейност. Сключването на трудов договор не е достатъчно осно-
вание, за да възникне осигурителното правоотношение и произтичащите от него 
осигурителни права на обезщетение. Изискването на законовата разпоредба на § 1, 
ал. 1, т. 3 ДР на КСО и на чл. 10, ал. 1 КСО е да е започнало осъществяване на тру-

                                                                                                                                      
В друго Решение № 3370 от 11.03.2013 г. по адм. д. № 15387/2012 съответният съдебен 

състав на ВАС възприема различна позиция по така поставения въпрос, а именно, че "оси-
гуряването възниква от деня, в който лицата започнат реално да упражняват трудова дей-
ност по чл. 4 КСО и за който са внесени и дължими осигурителни вноски, и продължава до 
прекратяването й. Внасянето на осигурителни вноски без лицето реално да е упражнявало 
трудова дейност, само по себе си не е правопораждащ факт". Административният съд е 
достигнал до извода, че жалбоподателката не е упражнявала дейността, за която е регистри-
рана, тъй като не е била на територията на Република България, а регистрацията като земе-
делски производител е направена фиктивно с цел придобиване на осигурителни права. Въз 
основа на направената констатация е постановено решение, според което жалбоподателката 
няма право на парично обезщетение, въпреки че за съответния период са внесени осигури-
телните вноски. Аргументът на съдебния състав е, че внасянето на осигурителни вноски, 
без реално упражняване на трудова дейност, не поражда правото на обезщетение, тъй като 
лицето не е придобило качеството на осигурено. Смятам, че въпросното решение е правил-
но и постановено съобразно буквата на закона. Осигуряването предполага реално упражня-
ване на трудова дейност, от която лицето да придобива доход, въз основа на който пък въз-
никва задължението за осигуряване. За възникване на осигурителни права на обезщетение 
има значение размерът на загубения доход, който следва да е придобит именно от дейност-
та, за която лицето е регистрирано като самоосигуряващо се.  
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довата дейност въз основа на съответното трудово правоотношение1. В тази връзка 
лицето ще има право на обезщетение за временна неработоспособност поради общо 
заболяване, само ако кумулативно са налице двете предпоставки: наличие на ми-
нимален осигурителен стаж и действително упражняване на трудовата дейност от 
работника или служителя. Възможно е работникът или служителят да изпадне в 
състояние на временна неработоспособност поради общо заболяване, след като е 
сключил трудов договор, но преди реално да е започнал изпълнението на трудовата 
си функция по него. Смятам, че в подобна хипотеза лицето не може да придобие 
право на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО, дори и при наличие на минимален изис-
куем стаж. Причината е, че липсва другият основен елемент от фактическия състав, 
обусляващ правото на обезщетение, а именно качеството "осигурено лице". Макар 
че има сключен трудов договор, лицето не е започнало да упражнява трудовата 
дейност, за която е наето, а оттук следва, че и осигуряването не е възникнало. Раз-
личен извод би бил неправилен поради противоречие с разпоредбите на чл. 10, ал. 1 
КСО и на § 1, ал. 1, т. 3 ДР на КСО.  

Във връзка с разглеждания въпрос не мога да се съглася с направеното заключе-
ние в Решение № 5117 от 08.05.2015 г. по адм. д. № 915/2015 на Върховния адми-
нистративен съд. В цитираното решение като основен се разглежда въпросът – има 
ли лицето качеството на осигурено по смисъла на § 1, т.3 ДР на КСО, след като 
няма нито един отработен ден по новия трудов договор? Съответният съдебен със-
тав стига до заключение, че не е необходимо да има реално фактическо упражнява-
не на трудова дейност за определен период непосредствено преди възникване на 
временната неработоспособност, за да се приеме лицето за осигурено, а оттук да 
възникне и право на обезщетение за временна неработоспособност поради общо 
заболяване. Във въпросния казус, въз основа на сключен трудов договор, лицето е 
трябвало да постъпи на работа на определената дата, но считано от същата дата, с 
болнични листове е била установена настъпила временна неработоспособност по-
ради общо заболяване. В резултат на това осигурителният орган е издал разпореж-
дане, с което е отказал изплащане на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО с мотива, че 
лицето няма нито един реално отработен ден по този трудов договор, следователно 
не може да се приеме, че е осигурено, както и че осигуряването не е започнало да 
тече съгласно чл. 10, ал. 1 КСО. Смятам, че заключението на осигурителния орган е 
правилно. В разгледания случай лицето не е започнало да престира работната си 
сила. Това, че се е явило на определената за постъпване дата, не означава, че реално 
е постъпило, тъй като не е налице фактическо упражняване на трудовата дейност. 
Тълкувайки разпоредбата на чл. 63, ал. 4 КТ, постъпването на работа предполага за 
лицето да съществува възможност да започне да изпълнява трудовите си задълже-
ния, каквото смятам в случая не е налице. Нещо повече, лицето се явява не с наме-
рението и готовността да започне да престира труда си, а точно обратното – да 
удостовери с болничен лист настъпилата временна неработоспособност. Временна-
та неработоспособност предполага, че увреждането на здравето на лицето е такова, 

                              
1 В този смисъл е Решение № 8129 от 13.06.2014 г. по адм. д. № 3577/2014 на Върховния 

административен съд. 
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че създава абсолютна пречка за упражняване на каквато и да е трудова дейност. 
Изхождайки оттук, не бих могла да приема, че явяването на лицето в този случай 
може да приравни на постъпване на работа и да постави началото на осигуряването, 
респективно да породи право на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО. Ако приемем 
обратно, а именно че лицето е започнало изпълнение на трудовите си задължения, 
то това би създало пречка за изплащане на обезщетението за временна неработос-
пособност съгласно чл. 46, ал. 3 КСО1. 

В разгледания случай има и друг аргумент в подкрепа на тезата за недължимост 
на обезщетението по чл. 40, ал. 1 КСО, който следва да бъде изложен. При положе-
ние че работникът или служителят не е започнал да престира работната си сила, не 
би могло да се приеме, че за работодателя е възникнало задължението за изплащане 
на контрапрестация под формата на трудово възнаграждение. Поради двустранния 
и синалагматичен характер на трудовото правоотношение задължението на работо-
дателя за заплащане на възнаграждение ще възникне от момента, в който работни-
кът или служителят започне реално да извършва работата, за която е нает. Именно 
за предоставената си работна сила работникът или служителят следва да получи 
възнаграждение. Щом няма престиран труд, няма и задължение за насрещна прес-
тация, дължима от работодателя. Обезщетението по чл. 40, ал. 1 КСО има за цел да 
възмезди пропусната полза, претърпяна от работника или служителя. А пропусна-
тата полза се изразява в липсващото трудово възнаграждение, което лицето не би 
могло да реализира поради възникналата временна неработоспособност. Поради 
изложените аргументи смятам, че недължимостта на трудово възнаграждение изк-
лючва и дължимостта на обезщетението по чл. 40, ал. 1 КСО, предвид компесатор-
ния характер на последното като осигурителна престация, тъй като не е налице 
претърпяна вреда за работника или служителя, която да подлежи на обезщетяване.  

Друг въпрос, който често поражда осигурителноправни спорове, е има ли осигу-
реното лице право на обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО, ако по време на разрешения 
отпуск за временна неработоспособност е сключил трудов договор с друг работода-
тел, но не е постъпил на работа? Смятам, че отговорът на така поставения въпрос 
следва да е положителен. Разпоредбата на чл. 46, ал. 3 КСО гласи, че обезщетение 
за временна неработоспособност не се изплаща на лица, които упражняват трудова 
дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през 
периодите, за които са издадени актове от здравните органи. Въпросът за дължи-
мостта на обезщетението е поставен в зависимост от реалното упражняване на тру-
дова дейност, за което лицето ще получава и трудово възнаграждение при новия си 
работодател, което изключва дължимостта на компесаторната осигурителна прес-
тация по чл. 40, ал. 1 КСО2. Както вече бе отбелязано, през периода на неработос-

                              
1 Разпоредбата на чл. 46, ал. 3 КСО гласи: "Парично обезщетение за временна нерабо-

тоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дей-
ност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за 
които са издадени актове от здравните органи." 

2 В този смисъл е Решение № 3559 от 13.03.2013 г. по адм. д. № 14365/2012 на Върхов-
ния административен съд; Решение № 7179 от 25.05.2011 г. на ВАС по адм. д. № 549 / 2011 
г., докладчик председателя Александър Еленков. 
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пособност лицето не би могло да полага труд поради пълната загуба на работоспо-
собност за определен период от време. Оттук следва, че полагането на труд по тру-
дово правоотношение при друг работодател и през времето на болничния лист ще 
бъде в нарушение на закона, от което не би могло да възникнат осигурително право 
на обезщетение за лицето1. Противното би довело до неоснователно обогатяване на 
лицето за сметка на държавното обществено осигуряване. Подобен резултат е не-
допустим и ще породи правото на осигурителния орган да изисква от лицето възс-
тановяване на неоснователно полученото обезщетение. Ако по време на болничния 
лист лицето сключи трудов договор с нов работодател, но реално не е започнало да 
упражнява трудовата дейност, няма да е налице един от кумулативно необходимите 
компонентите по чл. 46, ал. 3 КСО, следователно няма да има законова пречка ли-
цето да получава обезщетение по чл. 40, ал. 1 КСО. 

В заключение следва да подчертая социалната значимост на обезщетения за 
временна неработоспособност поради общо заболяване като парично обезпечение 
на лицата, участвали в осигуряването. Обезщетенията по чл. 40, ал. 1 КСО имат за 
цел да осигурят парични средства тогава, когато за лицата е възникнало материално 
затруднение, поради невъзможността да полагат труд и придобиват доходи в резул-
тат на настъпилата болест. Поради голямата честота на изплащане на тези осигури-
телни престации компетентните органи следва стриктно да следят за наличието на 
необходимите предпоставки, обуславящи дължимостта на тези осигурителни пла-
щания, средствата за които да се разходват само когато съществува обективна не-
обходимост. Правилното тълкуване и прилагане на закона от съда е от изключител-
но значение, за да не се създава съдебна практика, която, макар и справедлива за 
осигуреното лице, би довела до неоснователно изплащане на тези осигурителни 
престации и ощетяване на осигурителната ни система. 
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1 Решение № 2950 от 28.02.2014 г. по адм. д. № 265/2014 на Върховния административен 

съд. В цитираното решение съдебният състав излага правилния извод, че осигуреното лице няма 
право на парично обезщетение, ако по време на разрешения му отпуск за временна неработос-
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Резюме 
Докладът разглежда въпроси, свързани със законосъобразното прекратяване на трудов 

договор от страна на работодателя. Ред и начин за прекратяване, като се обръща внимание 
на случаите, когато работникът не е на работното си място и не може да бъде открит, за да 
му бъде връчена заповед за прекратяване. Предлага се възможно решение.  

Ключови думи: трудов договор, прекратяване, проблеми. 

PROBLEMS ON THE LAWFUL TERMINATION OF EMPLOYMENT 
CONTRACTS BY EMPLOYERS 

Assist. Prof. Zhivko Boychev  
Faculty of Legal Studies, Burgas Free University  

jboichev@abv.bg 

Summary 
Report addresses issues related to the lawful termination of the employment contract by the 

employer. Order and manner of termination, paying attention to cases where the worker is not in the 
workplace and can not be found to be handed his termination order. Available possible solution. 

Key words: Employment contract, suspension, problems. 
 
Относно възможностите, реда и начина за прекратяване на трудовото правоот-

ношение има подробни теоретични разработки и съществува богата съдебна прак-
тика. В тази статия ще се спра на един въпрос, който по мое мнение е важен. Става 
дума за удостоверяване на връчването на заповедта за прекратяване на трудовото 
правоотношение. Съгласно разпоредбата на чл. 335 от КТ трудовият договор се 
прекратява писмено. Възприето е, че писмената форма за прекратяване на трудовия 
договор е форма за действителността на прекратяването на трудовия договор. Тъй 
като трудовото правоотношение е лично, то правата и задълженията по него въз-
никват за страните и респективно, когато се налага да бъде прекратено трудовото 
правоотношение, това следва да стане отново лично от страните по него. Това оз-
начава, че независимо чия е инициативата за прекратяване на трудовото правоот-
ношение, е наложително изявлението за прекратяване да стигне до другата страна 
по трудовия договор. Както посочих по-горе, предмет на тази студия е да разгледа 
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проблемите, които биха могли да възникнат за работодателя при прекратяване на 
трудовото правоотношение, свързани с връчването на заповедта за прекратяване.  

Най-безпроблемната хипотеза е, когато заповедта за прекратяване на трудовото 
правоотношение бъде издадена от работодателя и бъде връчена на работника лич-
но, като съответно връчването бъде удостоверено с полагането на подпис от работ-
ника. В този случай ще е налице спазване на всички законови изисквания и не би 
следвало да има никакви спорове относно наличието на волеизявление за прекратя-
ване на трудовия договор, направено в предписаната от закона форма от страна на 
работодателя, и достигането му до работника, удостоверено от подписа му. Разбира 
се, възможни са и тук усложнения, като например наличие на заповед, издадена от 
лице, нямащо представителна власт или наличие на закрила по чл. 333 от КТ за работ-
ника, но това са хипотези, които не попадат в предмета на настоящата статия. 

Другата възможна хипотеза, която се среща сравнително често, е отказ от страна 
на работника да подпише заповедта за прекратяване на трудовото му правоотноше-
ние. В този случай работодателят следва да удостовери връчването на заповедта и 
последвалия отказ с помощта на свидетели.  

Най-голям интерес за настоящата студия представляват случаите, когато работ-
никът/служителят изобщо не е на работното си място и няма как да му бъде връче-
на лично заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Причините за 
отсъствието на работника/служителя могат да бъдат различни (самоотлъчка, болест 
и др.). Законодателят не е уредил изрично тази хипотеза. Задоволил се е с посочва-
нето в чл. 335, ал. 2 от КТ на момента на прекратяване на трудовото правоотноше-
ние, както следва: "Трудовият договор се прекратява:  

1. при прекратяване с предизвестие – с изтичането на срока на предизвестието;  
2. при неспазване на срока на предизвестието – с изтичането на съответната част 

от срока на предизвестието;  
3. при прекратяване без предизвестие – от момента на получаването на писмено-

то изявление за прекратяването на договора."  
От анализа на хипотезите е видно, че те уреждат само общо момента на прекра-

тяване. За сравнение нормативната база, уреждаща връчването на заповед за нала-
гане на дисциплинарно наказание, е доста по-подробна относно процедурата по 
връчване на заповеди от страна на работодателя. Така например чл. 195, ал. 2 КТ 
гласи, че: "Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на ра-
ботника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност 
заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща 
с препоръчано писмо с обратна разписка."  

Тъй като липсва подобна изрична уредба, относно прекратяването на трудовия 
договор и получаването на писменото изявление за прекратяване на договора би 
следвало да си зададем въпроса: Възможно и допустимо ли е да използваме писмо с 
обратна разписка, за да изпратим волеизявлението за прекратяване до работни-
ка/служителя ? Смятам, че отговорът следва да е положителен. Единственото, което 
в случая е от значение, е волеизявлението за прекратяване да достигне до адресата 
и това да бъде удостоверено. Тук обаче възниква нов въпрос – Как следва да проце-
дира работодателят, ако изпратеното волеизявление с писмо с обратна разписка или 
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по куриерска служба се върне с отбелязване, че лицето не е открито на адреса ? От 
кой момент ще се счете, че е прекратен трудовият договор, при положение че съг-
ласно чл. 355, ал. 2, т.3 от КТ това е моментът на получаване на изявлението за 
прекратяване? 

Възниква и резонният въпрос: от кой момент ще започнат да текат сроковете по 
чл. 358 КТ ? Съгласно разпоредбата на чл. 358, ал. 2, т.1 от КТ сроковете относно 
исковете срещу прекратяване на трудовото правоотношение започват да текат от 
деня на прекратяването.1 

Очевидно е, поне според мен, че тук остава неуреден въпросът с момента на 
прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът се укрива, което 
налага да се стигне до заключение по тълкувателен път. На практика се оказва, че 
работодателят ще е в невъзможност да прекрати по законен път трудовото правоот-
ношение на своя работник/служител. В моята практика съм се сблъсквал неколкок-
ратно с казуси от този тип. Може би най-фрапиращият и показателен беше случаят 
на голяма международна фирма с инвестиции в България в областта на производст-
вото. Фирмата е производител за международния пазар, като в нея работят и към 
настоящия момент почти хиляда души. Всяка година, в края на пролетта, една дос-
та голяма част от персонала заминава да работи в чужбина (сезонна работа в селс-
кото стопанство на Гърция, Италия и др.), без да уведоми за това своя работодател. 
Оказва се, че когато работодателят реши да прекрати трудовите договори на тези 
свои работници, които не се явяват на работа, е в невъзможност да им връчи волеи-
зявления за прекратяване на трудовите договори. Тоест работодателят не е в състо-
яние да докаже, че волеизявлението за прекратявяне, направено писмено съгласно 
изискванията на чл. 335 от КТ, е достигнало до работника/служителя. От своя стра-
на това означава, че не е налице прекратяване на трудовия договор съгласно запи-
саното в чл. 355, ал. 2, т. 3 КТ, обстоятелство, което автоматично води до следва-
щия проблем, пред който се изправя работодателят – давностните срокове по чл. 
358, ал. 2, т. 1 КТ. Според законовите разпоредби, уреждащи момента на прекратя-
ване, се оказва, че давностният срок не е започнал да тече, тъй като няма връчване 
на писменото волеизявление, което, както посочих означава, че няма прекратяване на 
трудовия договор, което пък от своя страна значи, че не са започнали да текат давност-
ните срокове за оспорване на прекратяването на трудовото правоотношение.2 

Реална е възможността работниците, които в продължение на няколко месеца са 
били в чужбина и не са полагали труд за своя работодател, да заведат дело за отмя-
на на уволнението им по реда на чл. 344 от КТ, като е напълно реална и възмож-

                              
1 Българското трудовото законодателство не съдържа собствен механизъм за изчислява-

не на сроковете. Приложение намират правилата, заложени в нормата на чл. 72 от Закона за 
задълженията и договорите (ЗЗД).  

2 Сроковете за налагане на дисциплинарни наказания са преклузивни "и тяхното про-
пускане погасява дисциплинарната отговорност на работника или служителя, респектив-
но правото на работодателя на дисциплинарно наказание". Виж в този смисъл Василев, 
Ат. В: Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 11 изд. С., 
Сиби, 2013, с. 655.  
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ността съдът да не уважи възраженията на работодателя за изтекла погасителна 
давност. Именно с подобни казуси се сблъскват редица работодатели.  

Имаше заведени редица дела от бивши работници, които, завръщайки се от чуж-
бина, научаваха, че са освободени от работа в по-голямата си част дисциплинарно, 
поради неявяване на работа в продължение на два и повече дни. Въпреки, че рабо-
тодателят беше изпратил заповеди за искане на обяснения и за освобождаване от 
работа по пощата с обратна разписка, съдът прие, че не е налице достигане на во-
леизявлението до работника/служителя, тъй като отбелязването на обратните раз-
писки беше, че лицето не е открито на посочения адрес.  

Поставеният проблем считам, че е значим, особено като отчетем обстоятелство-
то, че България е част от ЕС. Това позволява на нейните граждани безпроблемно да 
се придвижват в страните от ЕС и поставя на практика в невъзможност работодате-
ля да изпълни изискването на закона да връчи писменото волеизявление за прекра-
тяване на трудовото правоотношение. Проблем е и липсата на редовно водена и 
поддържана адресна регистрация, каквато същестуваше преди години. Към днешна 
дата законът за гражданската регистрация задължава, всяко физическо лице да зая-
ви своето постоянно, респективно временно местожителство. Дори да приемем, че 
това задължение се спазва стриктно, а това не е така, да се очаква от работодателя 
да издири регистрацията на работника и да му изпрати съответното волеизявление, 
е несериозно. От друга страна, при сега действащото законодателство ще е и безпо-
лезно, ако лицето не е на адреса.  

Друг въпрос, който се поражда, е какво ще се случи, ако работодателят регист-
рира прекратяването на договора в НАП въпреки връщането на писмо, съдържащо 
волеизявление за прекратяване, но с отбелязване, че адресатът не е открит? Ще 
започнат ли да текат сроковете по чл. 358 КТ? Ако "ДА", то това няма ли да е отс-
тъпление от правилото на чл. 335 КТ? На следващо място, при един съдебен спор 
съдът ще следва ли да се съобрази преимуществено с представено по делото офи-
циално удостоверение от органите на НОИ, в което е отбелязана дата на прекратя-
ване на трудовото правоотношение? Ще има ли това удостоверение силата на офи-
циален, удостоверителен документ, обвързващ съда с доказателствената си сила? 
На така поставените въпроси считам, че отговорът е, че съдът ще следва да съобра-
зи и да отдаде значение на изричната законова уредба, касаеща спазването на пис-
мената форма и разпореждаща, че достигането на волеизявлените до адресата е 
моментът на прекратяване на трудовото правоотношение, респективно моментът, 
от който следва да започне броенето на давностните срокове.  

Имайки предвид гореизложеното, намирам, че ще е удачно да бъде извършена 
законова корекция в уредбата, уреждаща реда и начина на връчване на волеизявле-
ния между страните по трудовото правоотношение. Удачна би била една променена 
законова уредба, подобна на уредбата, съществуваща в ГПК, относно връчването 
на съобщения и призовки.  

Евентуална промяна в КТ, съгласно която волеизявленията между страните да 
могат се връчват на посочените в трудовият договор адреси, като реквизитът адрес 
стане задължителен за съдържанието на трудовия договор, би била полезна, струва 
ми се. Пак в тази насока може да се предвиди възможност за промяна на адрес. Тук 
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отново може да се взаимства уредбата на този въпрос, дадена в ГПК. Така, когато 
има изпратено уведомление до официално посочения от работника/служителя ад-
рес и то се върне с отбелязване, че лицето не е открито на адреса или не живее на 
адреса, ще е достатъчно уведомлението с обратната разписка да бъде приложено 
към личното трудово досие, за да се счита, че е изпълнено задължението за писме-
но уведомяване и връчване на волеизявление за прекратяване на трудово правоот-
ношение. Би могло да се предвиди и задължение за уведомяване на инспекция по 
труда в случаите, когато се прекратява трудовото правотношение по този ред, 
предвид възложените ѝ от законодателя контролни функции по отношение спазва-
не на трудовото законодателство. Тук правя вметка, че работникът/служителят 
следва да не е изпълнил задължението си да уведоми своя работодател за промяна-
та на адреса за кореспонденция.  

Съществуването на подобна законова уредба ще гарантира на работодателя си-
гурност в случаите, когато работникът/служителят не е на работното си място, поради 
самоотлъчка например и се налага да бъде прекратено трудовото правоотношение.  

Наличието на адрес, на който да бъдат връчвани волеизявленията и възможност-
та това да стане и чрез прилагане към личното трудово досие, би имало дисципли-
ниращ ефект у работника/служителя, от една страна, а от друга, ще се уреди една 
празнота в закона.  

За да бъдат максимално защитени правата и на двете страни, уместно би било да 
бъде предоставена възможност на работника/служителя да възобнови срока за об-
жалване, но единствено ако докаже, че неизпълнението на задължението за уведо-
мяване при промяна в адреса се дължи на особени непредвидени обстоятелства, 
които не е могъл да преодолее или са налице обективни причини.  

Сега действащата законова уредба позволява злоупотреба с права, което проти-
воречи на принципа, че никой не може да черпи права от собственото си недобро-
съвестно поведение.  

Друго разрешение на проблема, може да бъде намерено по примера на чл. 327, 
ал. 2 от КТ, където са уредени редът и начинът за извършване на проверка от орга-
ните на НАП и НОИ, относно прекратяване дейността от страна на работодателя.1 
Когато не може да бъде връчено писменото волеизявление за прекратяване на тру-
довото правоотношение поради това, че не може да бъде открит работникът/слу-
жителят, работодателят да има право да подаде писменото волеизявление до инс-
пекцията по труда по последния посочен от работника/служителя адрес. В този 
случай искането на работодателя следва да е придружено от доказателства (напр. 
обратна разписка), че е налице невъзможност да се връчи лично волеизявлението. 
При наличие на подобна хипотеза трудовото правоотношение ще следва да се счита 
за прекратено от датата на подаване на заявлението в инспекцията по труда. Отно-
во, както и при предходната хипотеза, намирам, че с цел защита правата на двете 
                              

1В т. 14 в Допълнителните разпоредби на КТ се дава определение на понятието "преус-
тановяване на дейността". "Преустановяване на дейността" е фактическото преустановяване 
на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни 
дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или про-
изводствена необходимост.  
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страни, следва да бъде предоставена възможност на работника/служителя да възоб-
нови срока за обжалване, ако докаже, че неизпълнението на задължението за уве-
домяване при промяна в адреса се дължи на особени непредвидени обстоятелства, 
които не е могъл да преодолее или са налице обективни причини.  
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Резюме 
Един от най-съществените критерии за качественото състояние на всяка система за об-

ществено осигуряване е персоналният обхват на осигуряването – лицата, върху които се 
разпростира нейната осигурителна закрила. Предмет на настоящото изследване са специ-
фична категория субекти на осигурителноправна закрила – самостоятелно заетите лица. Въз 
основа на действащото законодателство и актуални теоретични изследвания се анализира 
самото понятие за самоосигуряващите се лица и се извеждат техните отличителни юриди-
чески характеристики, които ги конституират като отделна категория осигурени лица и 
самостоятелен субект на осигурителното право.  

Ключови думи: обществено осигуряване, осигурени лица, самоосигуряващи се лица, 
осигурителноправен статус. 
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IN THE PUBLIC SOCIAL SECURITY" 
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Summary 
An important criterion, when measuring the quality of any social security system, is the range 

of individuals it covers. The scope of this study is limited to a specific category of individuals, 
subject to social protection – the self-employed. Based on theoretical studies and the legislation 
currently in force, this paper provides analysis on the concept of self-insured persons, as well as 
displays their distinctive legal characteristics, setting them in a specific category and defining them 
as separate entities in the Social Security Law. 

Key words: Social security, insured persons, self-employed persons, social security legal 
status. 

 
Съществен критерий за това, доколко дадена държава закриля живота и дос-

тойнството на своите граждани, е степента на развитост на нейната осигурителна 
система. Eдин от най-важните признаци за качественото състояние на всяка систе-
ма за обществено осигуряване е персоналният обхват на осигуряването – лицата, 
върху които се разпростира нейната осигурителна закрила. С оглед все по-голямата 
закрила на личността в обхвата на осигурените лица съвременните осигурителни 
законодателства включват всички трудещи се, които придобиват средства за своя 
живот чрез лична трудова дейност. Така възниква специфична категория субекти на 
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осигурителното право – самоосигуряващите се лица, които полагат труд от свое 
име и за своя сметка.  

Въпросът за спецификите на осигуряването на т. нар. самостоятелно заети лица 
в България става особено актуален след 90-те години на ХХ век, когато с оглед 
новата икономическа ситуация формите, под които се упражнява труд, значително 
се обогатяват. В условията на пазарна икономика все повече лица придобиват до-
ходи за своята издръжка, осъществявайки трудова дейност за самите себе си. Спо-
ред статистиката на Националната агенция за приходите самоосигуряващите се 
лица съставляват около 65% (или почти 2/3) от физическите лица, подаващи го-
дишна данъчна декларация за облагане на доходите им. Перспективите пред пазара 
на труда предполагат запазване и дори увеличаване на тази тенденция в бъдеще. От 
друга страна, държавата предвижда все повече инструменти, с които насърчава 
свободната стопанска инициатива на гражданите като активна политика за преодо-
ляване на безработицата. Предприемачеството се явява една от основните мерки на 
пазара на труда за преодоляване състоянието на безработица, а не само за смекча-
ване на нейните неблагоприятни имуществени последици. В този контекст е изк-
лючително важно и актуално да бъдат конкретизирани особеностите, които разкри-
ват осигурителните правоотношения на тази категория лица.  

Легална дефиниция на понятието "самоосигуряващо се лице" се съдържа в чл. 5, 
ал. 2 КСО. Според нея "самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да 
внася осигурителни вноски за своя сметка". Това определение не може да се приеме 
като точно и в достатъчна степен обобщаващо. На първо място, то характеризира 
тази категория субекти само чрез едно от техните задължения – това за участие в 
набирането на средствата по общественото осигуряване. Законодателят е приел 
като отправна точка на дефиницията задължението за внасяне на осигурителни 
вноски, което е конститутивна характеристика на осигурителя като субект на оси-
гурителните правоотношения. Затова самото определение е включено в чл. 5 КСО, 
озаглавен "Осигурители", който определя основните задължения на осигурителите 
като страна по правоотношенията с осигурителния орган. Макар че това задълже-
ние е основно за осигурителноправния статус на самостоятелно заетите лица, те 
притежават и други много важни юридически белези. Нещо повече, тази дефини-
ция не отчита основното право, което е основанието за осигуряване на тази катего-
рия лица: потенциалното право на осигурителни обезпечения при настъпването на 
осигурен социален риск спрямо тях. 

Именно тази характеристика конституира самоосигуряващите се като една от 
категориите осигурени лица, поради което те са изрично и изчерпателно изброени в 
чл. 4 и чл. 4а КСО. Според легалната дефиниция на понятието "осигурено лице" в  
§ 1, т. 3 ДР КСО това е "физическо лице, което извършва трудова дейност, за която 
подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени 
или дължими осигурителни вноски... Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 
4а, ал. 1 се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите 
осигурителни вноски". Това определение също е правно-технически неиздържано, 
тъй като не включва като конститутивна характеристика на осигурените лица пра-
вото им на осигурителна закрила при настъпване на осигурен социален риск, смес-
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ва различни правни категории като качеството осигурено лице и института на оси-
гурителния стаж, не отчита и възможността за доброволно осигуряване на лицата. 
А в зависимост от източника на задължението за тяхното осигуряване, самоосигу-
ряващите се лица се обособяват в две основни групи: задължително и доброволно 
осигурени.  

А) Задължително осигурени са тези лица, чието задължение за осигуряване 
възниква ex lege, по силата на закона. Тази група обхваща лицата по чл. 4, ал. 3, т. 
1, 2, 4 и чл. 4а, ал. 1 КСО: упражняващи свободна професия, занаятчии, еднолични 
търговци, собственици на и съдружници в търговски дружества, регистрирани зе-
меделски производители и морски лица. 

Б) Доброволно осигурени са лицата, чието задължение за осигуряване се основа-
ва на тяхната лична воля. Тук се включват работещите пенсионери, които упражня-
ват дейност по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО (чл. 4, ал. 6 КСО); лицата, изпратени на 
работа в чужбина от български посредник (чл. 4, ал. 5 КСО); съпругът/та на дъл-
госрочно командирован в чужбина служител (чл. 4, ал. 7 КСО); съпрузите на лица, 
които упражняват дейност по чл. 4 ал. 3 т. 1, 2 и 4 КСО, когато участват в осъщест-
вяваната от тях трудова дейност.  

Самостоятелно заетите са включени в кръга на осигурените лица с оглед гаран-
тиране на тяхната материална сигурност. Тъй като осъществяват независима трудо-
ва дейност обаче, те внасят изцяло дължимите от тях осигурителни вноски, поради 
което са включени и в кръга на осигурителите. Този законодателен подход е пред-
поставка за теоретични дискусии относно правната природа на самоосигуряващите 
се. В осигурителноправната литература се поставя въпросът дали те формират са-
мостоятелна категория осигурени лица и самостоятелна категория осигурители, 
или са отделна и специфична юридическа фигура. Така например проф. Кр. Сред-
кова диференцира осигурителите в зависимост от това дали участието в набирането 
на средствата по общественото осигуряване е за самия субект на задължението или 
за другиго в две основни категории: осигурители за другиго – за осигурените лица, 
и осигурители за себе си – самоосигуряващите се лица1. Според проф. В. Мръчков 
самоосигуряващите се лица формират специфична и самостоятелна правна фигура. 
Осигурител според автора е лице, на което по силата на закона е възложено да оси-
гурява наето от него физическо лице, в който смисъл е и легалната дефиниция на 
понятието в чл. 5, ал. 1 КСО, а не лице, което осигурява самото себе си. Въпреки че 
качествата на осигурител и самоосигуряващ се са близки, те са различни2.  

В настоящото изследване се поддържа тезата, че самоосигуряващите се лица 
формират самостоятелна правна фигура на осигурителното право. Те съчетават в 
себе си елементи и на двете правни качества: на осигурител и на осигурено лице. 
По това, че лицето е осигурено, прилича на правните субекти, които са осигурени 
лица, а по това, че върху него лежи задължението за внасянето на осигурителни 
вноски, прилича на осигурител. Същевременно, тъй като при тълкуване на правни-
те норми се изхожда от принципите и функциите на съответния правен отрасъл, 

                              
1 Виж Средкова, Кр. Осигурително право. С., Сиби, 2012, с. 252. 
2 Виж В. Мръчков. Осигурително право. С., Сиби, 2014, с. 99-100. 
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считам, че в основата на осигуряването на т. нар. самоосигуряващи се лица е осъ-
ществяване на тяхното субективно човешко право на обществено осигуряване, като 
елемент от правото на социална сигурност. Поради това те не могат да бъдат обо-
собявани като категория осигурители, а представляват специфична категория оси-
гурени лица. 

Основен отличителен белег на осигурителя като субект на осигурителното право 
е задължението за участие в набирането на средствата по осигурителните 
фондове чрез внасяне на осигурителни вноски. Такова задължение по осигурител-
ното правоотношение с осигурителния орган имат и самоосигуряващите се лица. 
Останалите категории осигурени лица обаче също са задължени да внасят пропор-
ционална част от осигурителните вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболява-
не и майчинство" и фонд "Безработица". Вноските се превеждат по осигурителните 
фондове от осигурителя, но се удържат от тяхното трудово възнаграждение, а сле-
дователно от тяхното имущество. За фонд "Трудова злополука и професионална 
болест" вноските са изцяло за сметка на осигурителя, защото осигуряването в него 
е свързано с професионални рискове, при които е налице функционална връзка 
между изпълнението на работата и неработоспособността на лицето, в резултат на 
която то губи своите трудови доходи. А тъй като условията на труд и организация-
та на работния процес са елемент от работодателската власт на работодателя по 
първичното трудово или приравнено на него правоотношение, то той поема като 
осигурител на лицето финансовата тежест за тези рискове. Друго изключение е 
установено за държавните служители, чиито осигурителни вноски се дължат изця-
ло от държавата – едно спорно законодателно решение, което поставя тази катего-
рия осигурени лица в привилегировано положение спрямо останалите осигурени и 
поставя въпроса за принципа на равнопоставеност на осигурените лица, върху кой-
то се изгражда системата на обществено осигуряване, изрично прогласен в чл. 3, т. 
3 КСО. Осигуреното лице е не само бенефициер на осигурителни престации, но 
участва и в набирането на средствата по осигурителните фондове, макар и чрез 
своя осигурител, който ги удържа от трудовото възнаграждение и ги превежда по 
осигурителните фондове. По този начин се гарантира изпълнение на задължението 
на осигурените лица и организационно-технически се улеснява осигуряването. 

За разлика от останалите осигурени лица самоосигуряващите се дължат изцяло 
осигурителните си вноски за фонд "Пенсии", а когато се осигуряват доброволно – и 
за фонд "Общо заболяване и майчинство". Като субекти на осигурителното право 
това са лица, които осигуряват самите себе си, затова законът ги назовава "самоо-
сигуряващи се". Разбира се, това е важна особеност, но не е достатъчно основание 
да бъдат категоризирани като осигурители. Тя произтича от спецификата на трудо-
вата дейност, която осъществяват сами и независимо от други лица. Затова те са 
длъжни да внасят изцяло със свои лични средства осигурителните си вноски, но ги 
внасят за самите себе си, а не за другиго. А основна юридическа характеристика на 
осигурителите като субект на осигурителното право е, че те участват в набирането 
на средствата по общественото осигуряване за другиго – за осигурените лица (чл. 5, 
ал. 1 КСО). Осигурител е не всяко лице, което има задължение за внасяне на осигу-
рителни вноски по осигурителните фондове, а само лице, което дължи тези вноски 
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за друго физическо лице. В противен случай би следвало да се обособи още една 
категория осигурители: освен осигурители за другиго, осигурители за себе си, и 
осигурители, които частично осигуряват себе си – работниците и служителите, ко-
ито поемат част от осигурителните си вноски. Ето защо считам, че разпоредбата на 
чл. 6, ал. 3-7 КСО достатъчно ясно определя кои лица дължат осигурителни вноски 
и как се разпределят между тях и по-специално ал. 7, която посочва, че вноските на 
самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка.  

В този контекст считам, че между самоосигуряващите се и осигурителния орган 
възниква едно самостоятелно осигурително правоотношение. Не би следвало то да 
се разделя на правоотношение по набиране на средствата по осигурителните фон-
дове в качеството им на осигурител и правоотношение по разходване на тези средс-
тва в качеството им на осигурено лице. Страна по тях е едно и също лице, което, от 
една страна, се явява субект на задължението за участие в набирането на средствата 
по специално обособените фондове, а съответстващото на него насрещно задълже-
ние на другата страна по правоотношението – осигурителния орган, е да поеме част 
от неблагоприятните имуществени последици при настъпване на осигурителен слу-
чай спрямо него. Касае се за насрещни права и задължения на страните по едно и 
също осигурително правоотношение, а не за две отделни и самостоятелни правоот-
ношения. Когато лицата се осигуряват сами, упражняването на правата на осигуре-
ните лица е поставено в зависимост от изпълнението на тяхното задължение за пре-
доставяне на осигурителни вноски по правоотношението за набиране на средствата 
по осигурителните фондове. Ето защо и неизпълнението на задължението за внася-
не на осигурителни вноски от тях има за последица загубата на правото на осигури-
телно обезпечение. Така връзката между право и задължение тук е много по-тясна, 
синалагматична, за разлика от правоотношенията на лицата, полагащи наемен труд, 
които не губят своите осигурителни права при неизпълнение на задълженията на 
осигурителя. 

Друг аргумент в полза на твърдението, че самоосигуряващите се лица не могат 
да се определят като осигурители, са основанията за възникване на осигурител-
ните правоотношения и за придобиване на съотвеното качество. Основанията за 
придобиване качеството на осигурител е ползването на чужд труд – използването 
на работната сила, физическите и психическите способности за труд на физически-
те лица. Тъй като осигурителят в качеството си на работодател по първичното тру-
дово или приравнено на него правоотношение определя условията и организацията 
на трудовия процес, законодателят е прехвърлил върху него част от риска от не-
възможността за използване на работната сила чрез поемане на тежестта при наби-
ране на средствата за общественото осигуряване. Основание за придобиване качес-
твото на самоосигуряващ се е извършването на трудова дейност, като целта е пре-
доставяне на осигурителна закрила на лицето чрез прехвърляне на риска от загуба 
на трудовите му доходи поради невъзможността да осъществява тази дейност. Са-
моосигуряващите се са лица, които упражняват труд сами, от свое име, за своя 
сметка – т. нар. независим, свободен, а не наемен труд, което ги отличава от рабо-
тещите по трудови и служебни правоотношения. Именно трудовата заетост на тези 
лица е основание за задължителното им обществено осигуряване, а същността ѝ е 



419 

да бъдат обхванати от осигурителната закрила на действащото законодателство, т.е. 
осъществяване на конституционното им право на социална сигурност.  

Тази особеност на основанието за тяхното осигуряване: самостоятелна трудова 
заетост, е отразена в осигурителните законодателства на други държави при обоз-
начаване на тази категория лица. Така например руската осигурителноправна тер-
минология използва понятието "лиц, самостоятельно обеспечивающих себя рабо-
той" (лица, самостоятелно осигуряващи работа на самите себе си), в англоезичната – 
"self-employed" (самонаето лице), във френската – "travailleur non salarie" (лице, 
полагащо труд без трудово правоотношение)1. Макар че съдържанието на използ-
ваните във френската и англоезичната терминология понятия могат да се тълкуват 
като обхващащи по-широк кръг лица (например наети по граждански договор, кои-
то не се определят като самоосигуряващи се лица според българското осигурително 
законодателство), понятията характеризират лицата с оглед вида труд, който пола-
гат, а не акцентират на самостоятелно дължимите от тях осигурителни вноски. Ле-
галният термин в българското законодателство: "само-осигуряващи се лица", също 
ги свързва с осигуряващите се, а не с осигурителите (не се назовават например "са-
моосигурители"). Както всяко осигурено лице, самоосигуряващите се са физически 
лица, които извършват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване и които 
имат право на осигурителни плащания от общественото осигуряване при настъпва-
не на предвиден в закона осигурен социален риск. Именно упражняването на тру-
дова дейност, а не задължението им за внасяне на осигурителни вноски, е основа-
нието да бъдат конституирани като субекти на осигурителното право, тъй като цел-
та на осигуряването е тези лица да разполагат със средства за издръжка за задово-
ляване на своите жизнени потребности, когато те сами не могат да ги придобиват 
чрез личния си труд. Осигурителните плащания заместват загубения от тях трудов 
доход и включването им в кръга на осигурените лица цели гарантиране на тяхната 
материална сигурност.  

Оттук следва и още един отличителен белег на самоосигуряващите се лица от 
осигурителите: тъй като имат качеството на осигурено лице, те са винаги и само 
физически лица. Осигурен е индивидуално лично качество, което може да прите-
жава само физическо лице. Негов носител не може да бъде нито юридическо лице, 
нито друга категория колективен субект, който обаче може да бъде осигурител (ра-
ботодател по § 1, т. 1 ДР КТ).  

Ето защо считам, че самоосигуряващите се представляват специфична категория 
осигурени лица със свои отличителни юридически характеристики, които ги конс-
титуират като отделен субект на осигурителните правоотношения. Те се отразяват 
и върху осигурителните им правоотношения с осигурителния орган – основанията 
за възникването и прекратяването им, както и конкретното им съдържание, което е 
различно от правоотношенията на останалите категории осигурени лица и на осигури-
телите. Това обуславя и различните икономически, социални и съответно правни проб-
леми, пред които е изправен законодателят при уредбата на осигурителните правоот-
ношения на осигурените лица, на осигурителите и на самоосигуряващите се. 

                              
1 Виж Генова, Яр. Осигурени лица в ДОО. С., Сиела, 2010, с. 28. 
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