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СЛОВО НА ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ – РЕКТОР НА УНСС,  

ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ: 

„ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ 
НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ“ 

 

Думи на почит 
 

Обичливо го наричахме Борето. Беше от личностите, за които мъдрецът от Калиманица 

Йордан Радичков написа, че човекът е изречение, написано с много любов и вдъхновение.  
Респектираше ни със своята философска задълбоченост, с мъдростта си, с богатата си 

ерудиция и изключителното си чувство за отговорност. И с дълбокото си уважение към 

човешката личност. 
Беше свят човек и ревностен християнин. Неговата искрена и жива вяра в Бога беше не-

делима част от съществуването му. 
Кипеше от духовна енергия, от смели идеи и не пестеше усилия да ги направи реалност.  
Заразяваше ни с почтеността си, със скромността си, със своята принципност.  
Не правеше компромиси със съвестта си. И с достойнството си. 
Беше мъж на честта и себеотрицанието. 
Академичната му дейност като преподавател и изследовател минаваше през сърцето му. 
Широко скроена и мащабна личност, той никога не изневери на своята привързаност, 

лоялност и обич към Юридическия факултет и УНСС. За него те бяха кауза и мисия. 

И работеше с изключителна отдаденост за техния авторитет и добро име. 
Любимец на студентите и уважаван колега, той беше устремен към бъдещето като ис-

тински новатор, който се надпреварва с времето. 
Борето не само остави трайна следа. Той ни завеща своя порив и амбиция и ни показа 

какво е да служиш вярно на своята човешка и академична кауза. 
Затова днес ни е трудно да говорим за него в минало време. 
Днешната конференция в негова памет е израз на нашата дълбока почит и уважение към 

живота и делото му, към неговия принос и заслуги. И искрено желание да продължим не-

говото изречение с много любов и вдъхновение. 
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СЛОВО В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ   
ОТ ДОЦ. Д-Р ЖИВКО ДРАГАНОВ –  

ДЕКАН НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС 

 
 
В качеството си на декан на ЮФ на УНСС имам честта и удоволствието да ви при-

ветствам на този форум, посветен на живота и делото на проф. д-р Борис Ланджев.  
Всички ние с вас сме хора на словото. И ние най-добре знаем не само какво е значе-

нието на думите, но и какво значение има да изпълним думите със съдържание. Какво-

то и да кажа за проф. Ланджев, няма да е достатъчно, за да го представя пред тези, кои-

то не са имали щастието да го познават, и ще бъде бегъл щрих на неговата светла лич-

ност за онези от вас, които са имали щастието да го срещнат. Несъмнено той беше чо-

век, който изпълваше думите със съдържание.Проф. Ланджев беше учен, чиито трудове 

по търговско право ще се изучават от поколения юристи. Той разви учението за търгов-

ското предприятие. Неговите научни изследвания и публикации допринесоха и про-

дължават да допринасят за утвърждаването на ЮФ на УНСС като значим център за 

развитието на правната наука у нас.  
През годините, в които имах щастието да познавам Борис, да работя с него и да му 

помагам, той се стремеше към създаването на най-добрите условия за развитие на 

учебната и на научноизследователската дейност в ЮФ на УНСС. Под ръководството на 

проф. Ланджев стартира първият проект по НИД за допълнителна практическа подго-

товка на студентите от ЮФ на УНСС, който впоследствие се разви и превърна стажан-

тските програми в ЮФ на УНСС в еталон и пример, който да бъде последван и от дру-

ги юридически факултети в страната. Борис Ланджев бе активен участник в научните 

прояви на факултета, във всички мероприятия, които бавно, но систематично и после-

дователно издигаха авторитета на ЮФ на УНСС като водещ факултет за обучението на 

студенти юристи. 
Щастлив съм днес да приветствам тук представители на 10 университета, на Инсти-

тута за правни науки БАН, магистрати, представители на адвокатурата, на неправител-

ствения сектор, на професионалната асоциация на медиаторите, докторанти и студенти. 

Да бъда част от форум, който среща наука и практика, уважавани учени с утвърдени 

имена и тръгнали по техните стъпки млади изследователи. Форум, на който в рамките 

на един ден ще бъдат представени повече от 60 доклада. Тази конференция е постигна-

та цел, пример за това, към което се стремеше Борис, но също и плод на неговите уси-

лия, на неговия живот и на негово дело. 
Ще завърша с една история, която Борис ми разказа веднъж. Беше за посещението 

му в местността Метеора в Гърция. Там има манастири, които са построени върху ви-

соки скали, и където монасите могат да стигнат, като ги издърпват в кошове, завързани 

с въжета. Попаднал в тази местност един англичанин попитал монаха сменят ли въже-

тата, с които завързват коша. А монахът отвърнал: „сменяме ги, разбира се, когато 

въжето се скъса.” Така се скъса въжето на живота на Борис Ланджев. Внезапно. Нео-

чаквано. В служба на тези, които искат да се извисят в науката, да израснат духовно, да 

бъдат хора.  
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СЛОВО В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ   
ОТ ДОЦ. Д-Р ВЪЛЧИН ДАСКАЛОВ 

 
 
Борис Ланджев е роден на 20 август 1962 г. в Дряново. Завършва Юридическия факул-

тет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ с пълно отличие, след което спечелва 

конкурс за асистент по гражданско и семейно право в УНСС, където изгражда академична 

кариера. Специализира в Австрия, САЩ, Италия и Великобритания. През 2000 г. придоби-

ва научната степен „доктор“ с дисертационен труд на тема: „Членство в акционерното 
дружество“. През 2004 г. се хабилитира с монографичен труд „Търговското предприятие“ и 

е назначен за доцент по гражданско и семейно право в катедра „Частноправни науки“ на 

Юридическия факултет на УНСС. През месец юни 2014 г. факултетният съвет на Юриди-

ческия факултет на УНСС посмъртно му присъжда званието „професор“ въз основа на 

монографията му „Правни проблеми на финансовото инвестиране“, излязла от печат ня-

колко дни преди кончината му. Последователно е научен секретар на катедра „Частноправ-

ни науки“, в периода 2008 – 2012 г. неин ръководител, а от 2006 г. до кончината му и зам.-
декан по учебната дейност на Юридическия факултет на УНСС. Проф. д-р Ланджев има 

изключителен принос за изграждането и утвърждаването на факултета. Той въвежда обу-

чение на английски език по редица правни дисциплини и от 2006 г. ежегодно организира 

курс по американско право на английски език с преподаватели от САЩ.  
Води лекционни курсове по търговско право, сравнително търговско право, борсово 

право, международно и европейско бизнес право, църковно право и др. Наред с основната 

си дейност в ЮФ на УНСС преподава и в Нов български университет и Датски колеж – 
София. От 2008 г. е член на секция „Частноправни науки“ на Института за държавата и 

правото при БАН и е научен консултант на млади учени докторанти.  
Той обичаше своите колеги, беше готов да помогне на всички в тяхната научноизследо-

вателска работа и отстояваше до край с висок професионализъм научните постижения на 

младите. Обичаше своите студенти и живееше с техните проблеми. Помагаше им при изг-

раждане на юридическото им мислене и при професионалната подготовка. Съдействаше за 

свободата и полета на тяхната мисъл. 
Към Центъра за международни правни изследвания (Center for International Legal 

Studies) в Залцбург, Австрия, в памет на Борис Ланджев бе създаден фонд на негово име. 

Фондът е основан за набиране на средства за млади изследователи от университети от Из-

точна Европа и от държавите от бившия Съветски съюз за участието им в годишните сесии 

на центъра, които се провеждат в Залцбург. 
Юридическият факултет при УНСС загуби един утвърден учен, дългогодишен колега и 

приятел с благороден дух и любящо сърце. Борис Ланджев беше изключително скромен, 

духовно вглъбен, дори аскет, изключително строг към себе си, но великодушен и всеопро-

щаващ към другите. Тих и ненатрапчив човек, който обаче беше прекрасен събеседник с 

чувство за хумор и висока ерудиция. 
Настоящата конференция има за своя цел да даде тласък за продължаване на научните 

традиции, чийто последовател беше Борис Ланджев. Най-добрият начин да почетем свет-

лата му памет е да продължим неговото дело със задълбочени научни изследвания! 
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Тематично направление 
 

ЧАСТНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ  
НА РЕГУЛИРАНЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 
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ЕСТЕСТВЕНИ И НРАВСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

проф. д-р Иван Русчев,  

ЮФ, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Посвещавам настоящата работа на светлата памет  
на колегата проф. д-р Борис Ланджев 

 
I. Нравствен дълг и естествен дълг? 
Римското право не провежда разграничение между естествените и нравствени-

те задължения, като за naturales obligationes1 се считат задълженията, поети от роб 

за сметка на господаря му или от лица (жени, деца) под домашна власт за сметка на 

pater families; неформалното обещаване за лихва за парични задължения от заем 

или стипулация; задълженията, които произтичат от договори, за които не са пред-

видени искове – pacta nuda, както и някои задължения с пълно действие, като нап-

ример за връщане на недължимо платеното. Акцентира се на обстоятелството, че 

тези задължения не се основават само на правото, но и на естествената справедли-

вост и морал, което обосновава и липсата на ясен разграничителен критерий между 

тях и моралните задължения. 
Тази тенденция намира израз

2 и в юстиниановото право, което приравнява из-

пълнението на естествените задължения с това на нравствените: т.нар. възнагради-

телни дарения, престирането на operas от страна на роб към патрона, комуто робът 

погрешно се считал задължен и др. В късното римско право към естествените за-

дължения се причисляват твърде разнообразни по своята същност случаи, които не 

биха могли да се подведат под една обща идея. Не се разглеждат като еднакви и 

действията, които естествените задължения пораждат в отделните случаи. Тази неоп-

ределеност на традицията оказва влияние и върху оформянето на модерното право. 
При изработването на френския Code civil разграничаването между естествените 

и същинските (т.нар. „съвършени“) правни задължения намира израз в доклада на 

Jobert до Трибуната: „Естественото задължение се състои във връзката, която 

произтича от справедливостта и по това се отличава от гражданската облига-

ция, която произтича единствено от връзката на правото. Касае се за два въпро-

са: дали, поставен между гражданските закони и своята съвест, длъжникът се е 

отказал да се позове на подкрепата на гражданския закон, за да се подчини на 

един по-императивен закон – този на съвестта”
3
. Тази тенденция особено се за-

                                                           
1 Относно естествените задължения в исторически и сравнителноправен план, вж. напр. Zim-

mermann, R. The Law of Obligations, Roman Foundations of Civilian Tradition, Kluwer, 1992 Juta & Co, 
p. 8-10. 

2 Апостолов, Ив. Облигационно право, Обща част. Общо учение за облигацията, фототипно изд. 

С., 1990, предговор от проф. Емил Георгиев, с. 506. 
3 Цит. по Апостолов, И. Цит. съч., с. 507. 
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силва във френската юриспруденция след приемането на Code civil. Отбелязана от 

повечето автори у Colin et Capitant, тя е формулирана така: „За съдилищата има 

естествено задължение всякога, когато едно лице се задължи към друго лице или 

му престира парична сума не под импулса на намерението да направи щедрост, а 

за да изпълни повелителен дълг на съвест и чест.… Тук се крие струва ни се един 

напредък на цивилизацията
1
”. 

Макар че BGB не урежда изрично естествените задължения, в доктрината тра-

диционно се приема, че такива съществуват и в днешното германско право, като за 

примери се сочат погасителната давност и конкордата. Поддържа се мнението, че 
изпълнението на естествен дълг има различна характеристика от изпълнението на 
„обикновения дълг на нравственост и подчиненост“. Последното се разглежда 

само като causa acquirendi, която изключва възможността да се търси обратно 

връщане на даденото (кондицирането), но не и на естественото задължение
2. Раз-

граничението не е ясно. Самият ГГЗ санкционира изпълнението на нравствен дълг 
в две разпоредби: §814: „Престирането с цел да се изпълни едно задължение не 

може да се иска обратно, когато престиращият е знаел, че не е задължен да 

престира или когато престацията е отговаряла на нравствен дълг или на дължи-

мото зачитане на почтеността” и §534: „Даренията, с които се отговаря на 

нравствен дълг или на дължимото зачитане на почтеността, не подлежат на 

връщане и на отмяна”. 

Благодарение на тези разпореждания проблемът за правното значение на нравс-

твения дълг е получил в Германия позитивноправна уредба, без да се прибягва до 

идеята за естествените задължения. 
Разграничение между естествените задължения и нравствения дълг се прави 

през XVIII век от Pothier, който разделя задълженията на несъвършени, естествени 
и цивилни. В категорията естествени задължения се включват тези, които не под-

лежат на принудително изпълнение, но веднъж изпълнени даденото по тях не може 

да се иска обратно, докато несъвършените са тези, които имат само морално и ре-

лигиозно значение. С оглед на това деление G. Rippert излага теория за естествени-

те задължения, където отново естествени, морални и нравствени задължения са 

смесени, като се сочи, че естествените задължения са морални, на които правото в 

определени случаи признава ограничена санкция.  
Съществуват и други виждания по този проблем, по който и досега единно раз-

биране липсва. Например според Larrombiere и Rodiere, естествени са всички за-

дължения на съвестта, които, въпреки че са лишени от иск, имат останалите 

белези на задълженията и могат да се изпълняват от длъжника със съзнанието, 

че плаща дълг, който не може да бъде изискван по принудителен ред. Отправени-

те възражения и критики срещу тези обяснения обаче подчертават тяхната не-

пълнота и непоследователност. Така например се възразява
3
, че е неправилно да се 

приема действието на плащането като критерий за наличието на естествено 

задължение, защото то погасява, а не създава самата облигация. При това поло-

                                                           
1 Colin, A. et  H. Capitant, Cours elementaire de droit civil francais. Т. II, 6-e edition, 1931, р. 70 suiv.  
2 Enneccerus – Lehmann, II, §3 ІІ 4 е, § 220 І 3 в. 
3 Giorgi, Obligazzioni. Vol. I. p. 40 seg. 
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жение се поставя от същия автор въпросът как може да се обясни възможност-

та да се обезпечават някои естествени задължения с поръчителство, ипотека 

или залог? Освен това според Giorgi законовият израз “доброволно” неправилно се 

преиначава на “съзнателно”, с което се поставят съвсем други изисквания за 

недопускане на иска за връщане на даденото. За привържениците на това разби-

ране действието на плащането не следва да се разглежда като критерий за нали-

чието на едно естествено задължение, а като общо тяхно следствие. Обстоя-

телството, че на тези задължения се приписват всички качества на една съвър-

шена облигация, освен иска за реално изпълнение, доказва, че те могат да служат 

като основа за поемане на поръчителство и т.н. Според Н. Capitant естествено 

задължение е налице, когато някой е задължен да плати „не под принудата на 

правото, и не за да прояви щедрост и направи дарение, а за да изпълни повелята на 

един дълг на съвест и чест“. 

Друга теория, предлагана от De Massol, дели естествените задължения на мо-

рални и естествени задължения в тесен смисъл: първите са основани единстве-

но на съвестта, а вторите – на естественото право. За привържениците на тази 

теория изразът “доброволно” не означава “съзнателно”, а само „без насилие или 

измама“. Според друга теория чл. 1235 ФГК и чл. 1237 ИГК, визирайки естестве-

ните задължения, имат предвид задължения на морала или на съвестта с иму-

ществен характер
1
. 

В българската правна доктрина проф. И. Апостолов поддържа мнението
2
, че 

съвременните естествени задължения са нравствени задължения, на които било 

по силата на закона или обичая, било по аналогия с последните, трябва да се приз-

нае поне действието на soluti retentio. Изказвано е и виждането
3
, че естествените 

задължения се различават значително от правните („съвършените“) по това, че не 

са скрепени с право на иск и не се различават значително от моралните. То се 

обосновава с тогавашната практика на френския Касационен съд, предоставящ на 

съда правото да реши кога се касае до естествен дълг и кога – до нравствен. Сочи се 

също и общата тенденция към отъждествяване на понятието за естествено задъл-

жение с това за морално задължение, аргументирана с това, че признаването на 

естествените задължения в чл. 142, ал. 2 ЗЗД (отм.) съставлява една „полусанкция 

на морала“. 
В литературата при действието на новия ЗЗД проф. А. Кожухаров

4 подчертава 

разликата между същински задължения, нравствен (моралeн) дълг, и естествени 

задължения. Сочи се, че докато при същинските задължения правно основание за 

престирането е погасяването, изпълнението на дълга (solvendi causa), нравственият 

дълг няма такъв източник. Той е морален, а не правен дълг и престирането в изпъл-

нение на същия е направено с оглед на една щедрост. Правното основание е дарст-

                                                           
1 Цитирани по Професоръ, д-ръ Любен Диков, Курсъ по гражданско право. Облигационно право. 

Обща частъ, томъ III. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, Фототипно издание, с. 17 – 18.  
2 Апостолов, И. Облигационно право. Ч. I. Общо учение за облигацията. С., 1947 г., с. 508. 
3 Меворах, Н., Д. Лиджи, Л. Фархи. Коментар на Закона за задълженията и договорите. Част І. Чл. 

чл. 1 – 333. С., 1926, с. 298. 
4 Кожухаров, Ал. Общо учение за облигационното отношение., Книга втора, с. 109. 
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вено (donandi causa). На това се възразява в доктрината
1
, че подобно схващане би 

направило разпоредбата на чл. 55, ал. 2 ЗЗД напълно излишна, тъй като основание 

за извършено имуществено разместване е договорът за дарение, което е причината 

да не може да се иска връщане на дареното благо. В по-новата литература
2 се 

приема, че между дарението (и най-вече възнаградителното, както става ясно от 

изложената аргументация) като проява на щедрост и изпълнението на нравствен 

дълг има голяма близост и двете явления не си противоречат. Тезата се аргументира 

с исторически аргументи, че по римското право дарението е играло сходна роля с 

тази на изпълнението на нравствен дълг, а именно – да откаже на престиралия 

condictio indebiti. Въпреки това цитираният автор приема, че двете явления не след-

ва да се отъждествяват, защото дарението е основание по смисъла на чл. 55, ал. 1 
ЗЗД, докато нравственият дълг цели по-скоро да препятства пораждането на пре-

тенция за връщане на даденото, т.е. за разлика от дарението, нравственият дълг е 

уреден не като правопораждащ, а като правопрепятстващ факт. Друг аргумент е, 

ако чл. 55, ал. 2 ЗЗД действително имаше предвид дарение, изискването за съзна-

ние, което законът е въвел, би било излишно. 
В по-старата правна литература се поддържа

3
, че естествените, както и 

всички останали задължения, имат своето основание в обективното право и следо-

вателно са правни задължения, с тази особеност, че имат „по-слабо действие“, по-

неже са лишени от правото на взискане. Същевременно проф. Л. Диков приема, 

че действието на всички естествени задължения не е еднакво, тъй като различава-

ме естествени задължения с „по-силно“ и такива с „по-слабо“ действие. В тази 

връзка се сочи, че вземането, погасено поради направено възражение за давност, 

остава да съществува като естествено, но проявява най-силно действие в сравне-

ние с другите, а именно: може да се подновява, да се обезпечава изпълнението му 

с поръчителство, залог или ипотека, може да се прихваща чрез доброволна ком-

пенсация и т.н. Като пример за естествени задължения с „по-слабо действие“ той 

сочи онези, които произтичат от игра и обзалог (чл. 546-548 ЗЗД – отм.) и въобще 

от т.нар. „сделки на разлика“, задълженията за плащане възнаграждението на 

посредника за женитба, а според някои – също и обосноваваното от тях задълже-

ние за встъпване в брак. 
От изложеното е видно, че нравственият дълг или се смесва с естествените 

задължения, респ. двете понятия се представят чрез съотношението на род към вид, 

или се прави опит за разграничение между двете категории, който обаче не бива 

доведен докрай. Причината е, че в крайна сметка правната същност и на естест-

вените, и на нравствените задължения се обяснява посредством понятия за мо-

рална обвързаност и нравствени повели и се изтъква сходният правен ефект от 

изпълнението на нравствения и на естествения дълг. Считам обаче, че разграни-

чение между двете категории задължения се налага, защото обстоятелството, че и 

                                                           
1 Василев, Л. Облигационно право. с. 582, Цончев, Кр. Договорът за дарение. С., Наука и изкуство, 

1988, с. 15,  
2 Митев, Кр. Неоснователно обогатяване. С., Сиби, 2014, с. 151. 
3 Диков, Л. Курсъ по гражданско право. Облигационно право. Обща частъ, томъ III, С., УИ „Св. Кли-

мент Охридски“, 2015, фототипно издание, с. 16 – 18. 
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при двата вида задължения не може да се иска нито доброволно, нито принудител-

но изпълнение, както и това, че законът не допуска да се търси обратно даденото 

при доброволно изпълнение, не са достатъчни аргументи за отъждествяване им. 
 
Разликата между естественото задължение и нравствения дълг се открива на 

първо място в техните източници. Нравственият дълг е дълг на съвест. Кой 

дълг е нравствен, определя етиката. Тя установява критерии за оценка на поведе-

ние. Нравствен е дългът, възникнал по силата на правилата на морала и етиката, а 

не на правна норма, а и изпълнението на естествено задължение не е уредено 

като изключение от разпоредбата на чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Което налага извода, че 

естествените задължения се явяват „основание“ за получаване на имуществени 

блага. Доктрината обаче е твърде лаконична при изясняване правната същност на 

нравствения дълг, като се сочи единствено, че се касае до задължение, чието не-

изпълнение би довело единствено до отрицателна обществена оценка. В докт-

рината се приема, че съществуват различни критерии за определяне на един 

дълг като нравствен – субективен подход, при който определящо е личното 

чувство за дълг; обективен подход – при който наличието на нравствен дълг се 

преценява с оглед на това дали мнозинството в средите на solvens’a и 

accipiens’a приемат наличието на нравствен дълг в конкретния случай; да се 

държи сметка за това дали към момента на даването, то се е наложило пора-

ди спазване на добрите нрави, или просто самото искане за връщане е немо-

рално нетърпимо. Предпоставка за наличието на нравствен дълг е нравстве-

ната обвързаност на длъжника с изпълнението на задължението, т.е. той има 

субективната представа, съчетана с вече изложения обективен критерий, че 

изпълнявайки го “погасява” свой, субективно възприет, дълг към възползва-

лото се лице. 
За сравнение естественото задължение възниква поначало като нормално 

(„съвършено“) правно задължение, но вследствие изтичането на давностния 

срок (и позоваване на давност) неговата изискуемост се “погасява”. Т.е. естес-

твени са тези задължения, на които съответства насрещно корелативно субек-

тивно право (с изключение на случаите, в които срещу вземането успешно е 

упражнено възражение за давност, на които вземания следва да бъде отречено 

качеството субективно права, за което ще стане дума по-късно в настоящото 

изложение), но чието изпълнение не може да бъде искано нито доброволно, 

нито принудително. В тази връзка само за пълнота на изложението следва да се 

посочи, че макар и сочени като хипотеза на естествени права, на неизискуемите 

права не може да се отрече качеството субективно право (обратно на правата, 

срещу които може да се упражни възражение за изтекла погасителна давност). Неи-

зискуемите вземания (тези, на които падежът все още не е настъпил) са пълноценни 

права – те съдържат правомощието претенция, което задължително ще може да се 

упражни в един последващ момент (срокът е сигурно събитие). Докато при погасе-

ните по давност права претенцията не е гарантирана от правния ред и никога вече 

няма да получат такава гаранция. 
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Втората разлика между двете “несъщински” задължения се проявява в прав-

ните последици от доброволното им изпълнение. За да се задържи престирано-

то в изпълнение на един нравствен дълг, чл. 55, ал. 2 ЗЗД изисква изпълнение-

то да е направено съзнателно. Такова изискване при изпълнение на естестве-

ните задължения няма. Нещо повече – длъжникът няма право да иска обрат-

но платеното, дори и в момента на плащането да не е знаел, че давността е из-

текла (чл. 118 ЗЗД). 
 
 
II. Естествено право или естествено задължение 
В учебната литература в много случаи се говори не за естествени права, а за 

естествени задължения
1. За определяне на последните някои автори използват 

термина “изродени правни задължения”
2 като антоним на “нормално” правно 

задължение, за да подчертаят тяхното началното съществуване, определена про-

дължителност и настъпването на нов юридически факт, вследствие от който се сти-

га до изродяването на тези задължения. В този смисъл „изродените“ задължения 

възникват като корелат на „съвършени“ „права – притезания, снабдени с иск за 

изпълнение, представляващи съдебно осъществима претенция, но след възражение-

то за погасителна давност се превръщат в „естествени“ права. Тезата съответства на 

виждането, че с изтичането на давностния срок, настъпва промяна не в субективно-

то право, а в задължението, където за длъжника се поражда едно ново субективно 

право – възражение за давност. Промяна в субективното право ще настъпи едва 

когато това възражение за давност бъде упражнено. 
Какво всъщност става със субективното право на вземане, когато му бъде 

противопоставено възражение за погасителна давност, че да се превърне то в 

естествено право, както се сочи в учебната литература
3? 

Според едно разбиране възражението за погасителна давност не засяга същест-

вуването на претенцията, а само я парализира
4
, уравновесява. Остава да същест-

вуват и претенцията, и самото вземане, макар лишени от своята ефикасност. 
(В литературата

5 се поддържа и тезата, че претенцията е неотменна част на взема-

нето и съществува както в периода, докато насрещното задължение все още не е 

изискуемо, още от възникване на вземането, така и след като то е погасено по дав-

ност, „уравновесена“ от възраженията на длъжника – за преждевременно предявена 

претенция – в първия случай, респ. – за давност – във втория.) Разбирането, че пре-

тенцията като възможност да се иска доброволно изпълнение, отпада, не е точ-

но. Тя не престава да съществува и след изтичане на давността (респ. и след въз-

никване на правото на възражение, докато то не бъде упражнено).  

                                                           
1 Вж. вместо други Калайджиев. Цит. съч. 
2 Кожухаров, А. Цит. съч., с. 518. 
3 Калайджиев, А. Цит. съч., с. 47- 48.  
4 Кожухаров, А. Цит. съч., с. 16. 
5 Пак там, с. 15, бел. 25. 
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Фактът, че и след като длъжникът е възразил за давност, той пак би могъл да из-

пълни доброволно или да погаси по друг начин задължението си
1, означава че пре-

тенцията остава, макар и блокирана („парализирана”), от възражението за давност. 
Това обяснение обаче се критикува с аргумента, че допуска възможността “пара-

лизираната” претенция да бъде възстановена, докато според противното виждане, тя 

всъщност никога повече не подлежи на упражняване. Твърди се, че доколкото въз-

ражението за погасителна давност завинаги лишава вземането от правомощието да се 

иска изпълнение, то парализирането е равнозначно на отпадане на претенцията.  
Това разбиране не е издържано – претенцията, възможността да бъде упражня-

вана доброволно, съществува – длъжникът може да изпълни и след като се е позо-

вал на давност. Субективното право на вземане има не само активна страна – да 

се иска, а и пасивна – да бъде получен дължимият резултат (чл. 118 ЗЗД) дори ко-

гато искането за принудителното му осъществяване бъде отхвърлено като неосно-

вателно (заради направеното възражение за давност). След възражението за давност 

активното проявление на вземането отпада (така §194 BGB, който за разлика от 

нашия ЗЗД говори за погасяване не на вземането, а на претенцията). Запазва се 
обаче неговата обратна страна – възможността да се получи изпълнение и без 

да е искано (по принудителен ред) такова дори когато това се дължи на незнани-

ето за възможността да се противопостави възражение за давност. Запазва се и раз-

поредителното правомощие – погасените вземания може да се новират, прихва-

щането с тях също е действително, ако предпоставките за компенсацията са били 

налице преди погасяването му (чл. 103, ал. 2 от ЗЗД) и др.  
Само по себе си изтичането на давностния срок не погасява вземането, претен-

цията, а само поражда едно ново субективно право за длъжника, наречено възраже-

ние за давност. Едва неговото упражняване парализира, лишава от годността да 

поиска, съчетана с основателността да получи дължимото. Но и след изтичане на 

давностния срок, дори и след упражняване на възражението, кредиторът запазва 
възможността да получи изпълнение, ако длъжникът престира. Което показва, че е 

налице „остатъчно съдържание на правото, изразяващо се във възможността на 

носителя му да получи дължимото (както и да го претендира, вкл. и по съдебен ред, 

но с риска да бъде пресрещнат от направено му възражение за давност). Това имен-

но „остатъчно съдържание“ на правото се означава като „естествено право“. 
Въпросът как следва да се окачестви това положение, може да получи дво-

як отговор. От една страна, може да се приеме, че съществува право, но в един 

несъвършен вид, лишено от главното си правомощие (или по-скоро – като 

право, чието главно правомощие може да бъде „парализирано“). При това запа-

зената възможност кредиторът да получи, без правото да иска (по-точно – с правото 

да иска, но парализирано от възражението за давност), не е гарантирана от държав-

ната принуда
2
. А щом една възможност да се иска определено поведение или ре-

зултат, не е „призната и гарантирана от закона с държавната принуда”, тя няма ос-

новния, конститутивния белег на субективното право. По тази логика и онова, кое-

                                                           
1 В този смисъл и Тасев, С., М. Марков. Гражданско право – помагало. Поредица Modus studendi. 

С., Сиби, 2004, с. 256.  
2 Таджер, В. Цит. съч., Т. 1, с. 183. 
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то остава от вземането след възражението за погасителна давност, не може да се 

нарече субективно право
1
. Другата възможност е да се твърди, че съществува 

субективно право, чиято претенция (като основно правомощие на притезателното 

субективно право) е парализирана, т.е. не може да се упражни. Т.е. въпросът е дали 

тези остатъчни възможности от съдържанието на субективното право: възможност-

та да бъде получено изпълнение, да се новира или да се прихваща (чл. 103, ал. 2 
ЗЗД), без парализираната възможност да се иска изпълнение – могат да се нарекат 

субективно право (в смисъл на призната и гарантирана от закона възможност на 

носителя да изисква определено поведение или резултат)? Отговорът на този въп-

рос е твърде формален и теоретичен и определянето на остатъчните възможности 

като естествено право или като същото субективно право, но с парализирана пре-

тенция, едва ли има някакво практическо значение.  
Възможностите да се получи изпълнение, да се новира или да се прихваща 

(чл. 103, ал. 2 ЗЗД), съществуват не защото не е погасено вземането (напротив, 

тъкмо това предвижда чл. 110 ЗЗД), а защото не е погасено задължението. Зато-

ва като че ли по-съответно на механизма на изпълнение, респ. на погасяване, е да се 

говори за естествено задължение (naturalis obligatio), а не за „естествено право“. 

Погасява се, респ. – изпълнява се задължението, а не правото. ЗЗД също използва 

понятието „погасяване на задълженията”, но в двояк смисъл – погасяване по 

смисъла на чл. 110 ЗЗД, т.е. със запазване на вземането, но парализирано от въз-

ражението за давност и погасяване в смисъл на изпълнение – прекратяване на 

задължението, респ. и на субективното право (чл. 76, чл. 104, ал. 2, чл. 109 ЗЗД и 

др.)
2
. Иначе казано, вземанията, лишени от претенция, нямат характеристиката 

на субективни права. В тях е останала възможността да се получи, но не и пра-

вомощието да се иска. В този смисъл определението, според което основното в 

субективното право не е възможността да се иска, а да се получи, е подходящо по-
скоро за naturalis obligatio, а не за субективното право въобще.  

В тази връзка вземанията, които не съдържат правомощието претенция, не съв-

сем коректно според мен биват наричани в доктрината „естествени права”
3
, тер-

мин, който се употребява вместо „естествени задължения“
4. Вярно е, че чл. 110 

ЗЗД говори за погасени по давност вземания, макар заглавието на раздел V да е 

“Погасяване на задълженията”.  

                                                           
1 Близко до това е и разбирането на Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., 1 изд. 

Сиби, 2001, с. 42-43, който разграничава субективното от „естественото” право, като според автора 

погасените по давност права също се ползват от защита, макар и ограничена 
2 Павлова, М. Цит. съч., с. 643. 
3 Калайджиев, А. Цит. съч., с. 42. 
4 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. Сиби, 2013, с. 44, според когото, естестве-

ни права са погасените по давност вземания – чл. 118 ЗЗД и изпълняемите, но неизискуеми вземания – 
чл. 70, ал. 2 ЗЗД. Вж. също Таджер, В. Гражданско право. Обща част, т. І, с. 177-183, според когото, 

ако едно субективно право не може да се осъществява принудително, то не е субективно право, с 

изключение на естествените субективни права. Авторът определя естествените права като субективни 

права, които не могат да се осъществяват по принудителен ред, тъй като са изгубили санкцията си. 
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Независимо че легално няма яснота какво се погасява по давност, изпълняеми, 
т.е. годни за изпълнение, са единствено задълженията, а не правата. Правата не се 

изпълняват, а се упражняват. Чрез упражняването им се иска изпълнение на проти-

востоящите им корелативни задължения. Оттук следва, че изискуеми могат да 

бъдат само задълженията, а не и правата (арг. от чл. 69, ал. 1 ЗЗД – ако задълже-

нието е без срок, кредиторът може да поиска изпълнението му (на задължението) 
веднага. В крайна сметка, т.нар. “естествени права” са само тези, лишени от иск 

за изпълнение и от претенция (възможност да се иска доброволно изпълнение). 

Доколкото обаче те са изцяло притезателни, нищо не налага да се въвежда кате-

горията “естествени права”, достатъчно е да се говори за погасени по давност за-

дължения, респ. за неизискуеми задължения. Двата термина обаче, доколкото не 

са легални, са взаимозаменяеми в юридическия език – както в доктрината, така и в 

съдебната практика. 
При потестативните права е безсмислено да се говори за „естествени права“, 

тъй като осъществяването им зависи изцяло от волята на титуляра, а тази на задъл-

женото лице е ирелевантна, по-скоро задължение за насрещната страна няма. По 

тази причина те поначало не се погасяват по давност, а когато се упражняват по 

съдебен ред, сроковете, предвидени за предявяване на исковете тяхното упражня-

ване, са преклузивни. (Срв. обаче чл. 32, ал. 2 и чл. 87, ал. 5 ЗЗД, в които случаи 

сроковете за съдебно упражняване на очевидно потестативни права, се определят 

изрично от закона като давностни.) С изтичането им престава да съществува самото 

право, без при тях, за разлика от вземанията, да може да се каже, че остава пасивна-

та страна – да се получи нещо.  
Би могло да се възрази и с още един аргумент срещу определението „естестве-

но право“. Някои автори
1 сочат, че „естествените права“ не са вземания, не са и 

субективни права. Струва ми се, че прилагателното „естествени“, отнесено към 

тези „не-права“ според автора, не внася нищо ново в тяхната липса на характерис-

тика, доколкото трудно може да се даде определение на това какво представляват 

„не-правата“. Докато терминът „естествени задължения“ означава задължения, чие-

то изпълнение не може да бъде искано, макар че могат да бъдат изпълнени добро-

волно, терминът естествени права означава права, които не могат да бъдат упраж-

нявани, но чиито насрещни задължения могат да бъдат изпълнявани. Т.е. характе-

ристиките на „естествените задължения“ са тези на т.нар. “естествени права”, 
но с обратен знак.  

От друга страна, изворите в римското право, откъдето идва терминът и катего-

рията също говорят за naturalis obligatio, в смисъл на естествени задължения
2. „Ес-

тествено” не е правото, а obligatio – съществуващото, запазеното задължение, без 

в насрещното право да се включва възможността, годността му да се иска по при-

нудителен ред, а единствено онова, което е останало от него – призната и гаранти-

рана от закона възможност да получи определена престация – поведение или резул-

тат, независимо че не може да я претендира (още или вече).  
                                                           

1 Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., Сиби, 2013, с. 44 – 45. 
2 Върху естествените задължения в римското право вж. П. Венедиков, Naturalis obligatio и пр. в 

Год. Юрид. фак. т. ХХVІІІ. 1932-33 г. 
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Ако се приеме, че „естествените права“ не са субективни права, обосновава-

нето би трябвало да бъде не защото на тях не противостои правно задължение, а 

защото не дават признатата и гарантирана възможност да се иска въз основа на тях 

дължимо поведение или резултат, което от своя страна прави въвеждането на кате-

гория „естествени права“ напълно ненужно. 
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКРИЛАТА  
НА ТЪРГОВСКОТО ИМЕ В БЪЛГАРИЯ 

доц. д-р Живко Драганов,  

ЮФ, УНСС, 

 jdraganov@unwe.bg 

Резюме: парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост за-

дължава държавите членки да закрилят търговското име без задължение за де-

позиране или за регистрация и без значение дали то е част, или не от търговска 

марка. В българското законодателство се забелязват някои пропуски във връзка с 

посоченото задължение. Законът за защита на конкуренцията и Търговският 

закон предвиждат специална закрила на фирмите, но не и на другите търговски 

имена като например наименованията на кооперациите. Тъй като закрилата се 

обвързва с регистрацията, търговските имена на чуждестранните лица се оказ-

ват лишени от защита по реда на Търговския закон и Закона за защита на конку-

ренцията. Докладът разглежда тези въпроси и предлага възможни решения за 

подобряване на съществуващата закрила. 

 

Ключови думи: търговско име, фирма, марка, означения в търговията 

 

Summary: The Paris Convention for the Protection of Industrial Property provides 

that trade names shall be protected in all of the member states without any obligation of 

filing or registration, whether or not they form part of a trademark. The legislation in 

Bulgaria reveals some weaknesses in terms of the scope of the protection of the trade 

names. The Act for Protection of the Competition and the Commerce Act provide protec-

tion of the company names, but not to other trade names such as the names of the coop-

eratives, etc. In addition the protection of trade names in Bulgaria stays dependant on the 

registration of the name and as a result foreign business names are not protected by the 

Commerce Act and by the Act for the Protection of the Competition. The report studies 

the current gaps in the Bulgarian legislation and suggests some possible improvements 

that would strengthen the existing level of protection. 

 

Key words: trade name, company name, trademark, designations in trade 

 
 
Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Конвенцията за учредяване на СОИС поняти-

ето интелектуална собственост включва и правата, отнасящи се до търговските 

имена (noms commerciaux, trade names) и означения. Разпоредбата на чл. 8 от Па-

рижката конвенция за закрила на индустриалната собственост предвижда, че тър-

говското име се закриля във всички страни – членки на Съюза, без задължение за 
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депозиране или за регистрация. Търговското име e понятие, което има различно 

съдържание в отделните национални правни системи, но по смисъла на ПК то след-

ва да се разбира като „име или означение индивидуализиращо предприятието на 

физическо или юридическо лице”
1
. Ако марката има функция да отличава стоките 

или услугите на едно лице от тези на други лица, търговското име като обект на 
индустриална собственост е означението, което използват предприятията, за да се 

разграничат помежду си като участници в стопанските отношения
2. Дали едно оз-

начение се смята за търговско име по ПК, или не е въпрос, чийто отговор следва да 

се намери в приложимото национално законодателство
3
. Българското законодател-

ство не използва понятието търговско име в смисъла му на означение, което инди-

видуализира стопанските субекти. Някои автори разглеждат фирмата
4 по нашето 

право като синоним на търговското име, но последното понятие има по-широк обх-

ват. Всъщност търговско име, или още бизнес името, е широко понятие и се отнася 

до всички означения, които отличават предприятията в търговията. 
Специалната закрила на търговските наименования в страната ни е ограничена 

до разпоредбите от Закона за защита на конкуренцията относно имитацията и тези 

на Търговския закон, които уреждат режима на търговската фирма. Разпоредбата на 

чл. 35 от ЗЗК, която се отнася до имитацията на чуждо означение, забранява изпол-

зването на фирма, марка или географско означение като по този начин кръгът на 

закриляните търговски имена по ЗЗК обхваща единствено фирмите. Фирма е възп-

риетото от ТЗ понятие за означаване на означенията на търговските предприятия
5. 

Правната уредба на фирмата е сравнително нова, но в България именно тя е първи-

ят обект на интелектуална собственост, който получава законова закрила. Това ста-

ва с приемането на Търговския закон от 1897 г. Сега правната уредба се съдържа в 

ТЗ, а отделни норми са включени и в други закони. Съгласно разпоредбата на чл. 7, 
ал 1 от ТЗ фирмата е „наименованието, под което търговецът упражнява занятието 

си и се подписва”.  
Действително фирмата е единственото търговско име, което е получило специ-

ална закрила от българското законодателство. Освен фирмата обаче някои други 

наименования на ЮЛ също могат да се разглеждат като търговски имена. Сред тях 

място следва да намерят тези, които отличават предприятията в качеството им на 

участници в търговския оборот. Такива са наименованията на кооперациите, които 

са търговци по правноорганизационната си форма. Търговски имена са и наимено-

ванията на банки по чл. 6 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)
6
. В тази връз-

                                                           
1 Bodenhausen, G. H. C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property as Revised at Stockholm In 1967. WIPO, 2007, p. 23. 
2 В този смисъл виж също: WIPO Intellectual Property Handbook, p. 96. 
3 Bodenhausen, G. H. C. Guide to the Application of the Paris Convention..., p. 23, В този смисъл и 

WIPO Intellectual Property Handbook, p. 133. 
4 Виж Брайков, В. Търговското име и неговата защита – Търговско право, 2001, бр. 2, 5-12. 
5 Думата “фирма” е с латински произход “firmare” и означава даване на съгласие чрез слагане на 

подпис, дамга или отпечатъци от пръстите. Виж Кацаров, К. Материална основа и правна природа..., 

с. 79. 
6 Ал. 3 на посочената разпоредба е в пряко нарушение на нормата на чл. 8 от ПК, която задължава 

държавите да осигурят закрила на търговските имена на предприятията от други държави съдоговори-
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ка заслужава внимание въпросът дали в случаите, когато едно сдружение с несто-

панска цел има предмет на стопанска дейност, наименованието му не следва да се 

разглежда като търговско име по смисъла на ПК. Независимо че ЮЛ не притежава 

търговско качество, същото би могло да се възползва от допълнителната закрила
1, 

която предвижда ПК, след като законът дава възможност въпросното лице да из-

вършва търговска дейност. Не така стои въпросът с наименованията на лицата, ко-

ито не формират стопански предприятия. Не представлява търговско име наимено-

ванието на едно учреждение, нито на една политическа партия, нито на читалища-

та, вероизповеданията и т.н. 
В доктрината е изказано разбирането, че фирмата, за разлика от марката, не 

представлява обект на интелектуална собственост
2
. Аргументите в подкрепа на 

посоченото становище са, че в края на XIX век, когато е приета ПК, под търговски 

имена не се е разбирало фирменото наименование, а обозначение на вид марка; 

както и, че фирменото наименование има различен предмет и обхват
3
. Както бе 

посочено по-горе, и видно от Ръководството по прилагане на ПК на СОИС, под 

търговско име по смисъла на ПК се разбира означение, чиято функция е да отлича-

ва едно предприятие от останалите участници в стопанските отношения. В този 

смисъл фирмата като обект на правото изпълнява именно посочената функция. 

Общото между фирма и марка е отличителната функция, а основното различие е, че 

първият обект отличава предприятията, а вторият – техните стоки или услуги. За-

дължението, което предвижда ПК за държавите, да предоставят закрила на търгов-

ските имена без изискване за депозиране или за регистрация е предвидено, за да се 

гарантира закрилата на търговските имена на чуждестранните предприятия, които 

не биха могли да отговорят на едно подобно изискване, когато то е установено от 

националното право. А правилото на ПК, че търговското име се закриля независи-

мо от това дали съставлява, или не част от една търговска марка, е, за да се гаран-

тира, че действието на закрилата на търговското име няма да бъде прекратено, ако 

се прекрати закрилата на марката, в която то е било включено
4
. Не на последно 

място, разбирането, че фирмата е обект на индустриална собственост е възприето 

широко в правната ни доктрина
5.  

                                                                                                                                                               
телки. Чл. 6, ал. 3 от ЗКИ отказва да предостави такава закрила, когато наименованието на чуждата 

банка наподобява наименованието на друга банка, осъществяваща дейност в Република България.  
1 Закрилата на търговските наименования в общия случай се осигурява от законодателството за 

защита на конкуренцията. Разпоредбата на чл. 35 от ЗЗК, която се отнася до имитацията на чуждо 

означение, забранява използването на фирма, марка или географско означение. По този начин кръ-

гът на закриляните търговски имена е стеснен единствено до фирмите. 
2 Дацов, Пламен, П. Петров. Престъпления против..., с. 499. 
3 Пак там. 
4 Използването на фирмата за означаване на стоките или услугите е честа практика на в търго-

вията. Фирми, които се използват или са регистрирани като марки са: Philips, Coca-Cola, Sony и др. 
5 Така Неделчева, Б. Право на интелектуалната собственост..., с. 50; Стефанов, Г. Търговско 

право: Обща част. Велико Търново: Абагар, 2011, с. 142; Брайков, В. Търговското име и неговата 

защита – Търговско право, 2001, бр. 2, 5-12; Ланджев, Лялев, Бобатинов, Караниколов, Сукарева, 

Неделчева, Попов, Рачев. Търговско право. С., Университетско издателство „Стопанство”, 2005, с. 45 

и др. Разбирането, че фирмата е търговско име по смисъла на чл. 8 от ПК не е ново в правната ни 

доктрина. То е изразено още в тридесетте и четиридесетте години на миналия век. Константин 
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Фирмата и марката са самостоятелни обекти на правото на индустриална собст-

веност и като такива имат общи характеристики. Те са нематериални блага, които 

имат функцията да служат като отличителни знаци в търговските отношения. Меж-

ду тях има множество съществени различия. Основното е, че фирмите отличават 

предприятия, а марките – стоки или услуги. От тази особеност следват различни 

законодателни решения по отношение на фирмата. На първо място, тя може да бъде 

само една, докато броят на марките е неограничен. Фирмата е винаги словесно оз-

начение. Правото върху фирма възниква с вписването ѝ в Търговския регистър, а 

марката се регистрира в ПВ. Фирмата може да преминава върху други лица само 

като елемент от търговското предприятие, а марката може да се прехвърля свобод-

но. Всеки търговец има задължение да регистрира и да използва фирмата си в тър-

говската си дейност, докато задължение за регистриране на марка не съществува. 

Фирмата се ползва от закрила до заличаването на вписването ѝ в Търговския регис-

тър, а марката – за период от десет години, като за продължаване на срока на зак-

рила е необходимо извършване на допълнителни действия от титуляра. Неизполз-

ването на марката може да доведе до изгубване на правото върху нея.  
За да бъде вписана, избраната от търговеца фирма, тя трябва да отговаря на ус-

тановените от закона изисквания. Фирмата е винаги и само словесно означение. 

Освен думи, тя може да съдържа и цифри. Думите се изписват задължително на 

български език, а допълнително може и на чужд. ТЗ установява няколко отрица-

телни предпоставки и две групи изисквания, които се отнасят до задължителното и 

до факултативното съдържание на фирмата. Фирмата трябва да отговаря на изиск-

ването за истинност и да не въвежда в заблуждение
1
. Недопустимо е да се включват 

в съдържанието на фирмата имена на лица, които не са съдружници, да се използ-

ват думи или наименования, които могат да заблудят относно дейността на търго-

веца или означения, които не отговарят на правноорганизационната форма. Тя 

трябва да не накърнява установения обществен ред и морала. Разпоредбата на 

чл. 11 от ТЗ предоставя изключително право върху фирмата на търговеца, който я 

е регистрирал. Фирмата на търговеца трябва да не съвпада с фирмата на друг тър-

говец. За да се гарантира нейната уникалност, чл. 21, т. 7. от Закона за търговския 

регистър (ЗТР), възлага на длъжностното лице по регистрацията да провери „дали 

друго лице няма права върху фирмата”. Разбира се, тази проверка обхваща единс-

                                                                                                                                                               
Кацаров пише: „Едно чувствително затвърдяване на защитата на фирмите на международна почва 

създаде специалната Конвенция за индустриалната собственост от 1883 г., ..., чл. 8, от която Кон-

венция установява, че „търг. име се покровителствува в всички контрактуващи държави, без да е 

нужно да се извършва депозиране или вписване, независимо от това дали образува част от търг. 

марка или не”. Вж. Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право, Четвърто фото-

типно издание. С., 1990, с. 87. 
1 При определянето на съдържанието на фирмата правните системи познават три подхода. Пър-

вият от тях е характерен за англо-американското право и се определя като начало на пълната свобо-

да. Вторият, възприет във френското право е началото на пълната истинност. Немското законода-

телство съчетава двете системи, като възприема елементи и от едната и от другата. Така е постъпил 

и нашия ТЗ.  
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твено вписванията в Търговския регистър на регистрираните и на запазените 

фирми
1.  

С измененията на ТЗ (ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.), в чл. 7 бе 

създадена нова ал. 5, която предвижда, че „фирмата не може да бъде идентична или 

сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея”. Този текст 

е подложен на основателни критики
2
, тъй като вместо да реши един съществуващ 

проблем относно колизията между фирми и марки, създава объркване и всява още 

по-голям хаос в отношенията. С него се въвежда терминът „защитена марка”, който 

е с неясно съдържание. Въвежда се негативно изискване за идентичност или сход-
ство с марка, което е обективно неизпълнимо. Идентичността е изключена най-
малко заради изискваното от ТЗ задължително съдържание на фирмата, което по 

ЗМГО в повечето случаи се явява абсолютно основание за отказ от регистрация на 

марка. Преценката на сходството от своя страна изисква прилагането на критерии, 

които ТЗ не предоставя. По-същественият проблем обаче е в това, че тази забрана 

не държи сметка за различната функция на фирмата и на марката. Действително 

необходим е механизъм, за да се избегне недобросъвестната регистрация на фирми, 

които включват по-ранни марки. Смисълът на тази забрана е в това, да не се извле-

че чрез регистрацията на фирма предимство от по-ранната марка. По тази причина 

трябва да се държи сметка за какво е регистрирана и се използва по-ранната марка 

и да се прецени най-малко дали стоките или услугите попадат в предмета на дей-

ност на търговеца заявил фирмата. В противен случай всяка по-ранна марка се явя-

ва пречка за регистриране на фирма. Една обикновена справка в Търговския регис-

тър показва, че към 17.07.2015 г. в него има вписани 445 фирми, които съдържат 

думата „победа”. Всяка една от тях е сходна с марките „Победа” на Победа АД – 
Бургас, а също и с марките Victory на „Булгартабак – Холдинг” АД. Означава ли, че 

след като е регистрирана марката „Победа” за захарни изделия ТЗ забранява да се 

впише сходната фирма ЕТ „Петър Петров – Победа”, с предмет на дейност – да ре-

чем поправка на домакински електроуреди?! И тъй като Агенцията по вписванията 

не може да бъде натоварена да провери за спазването на посоченото изискване дали 

притежателят на марката ще може да предяви исковете по чл. 7, ал. 4 от ТЗ, за ус-

тановяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустано-

вяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, кога-

то фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма? Ясно е, че по-

сочените разпоредби на ТЗ не постигат друго, освен да залагат нови капани и се 

нуждаят от своевременна редакция.  
Задължителното съдържание на фирмата указва избраната организационна фор-

ма на стопанската дейност или особения статут на предприятието (клон, дружество 

в ликвидация). Всяка фирма трябва да включва означението на вида търговец. За 

различните търговци то е, както следва: за едноличния търговец – ЕТ, за събира-

                                                           
1 Запазена фирма по смисъла на ЗТР е фирма, за която е подадено заявление за запазване. То има 

действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма 

(чл. 36, ал. 1 от ЗТР). Запазената фирма е непрехвърлима и неотчуждима (чл. 37 от ЗТР). 
2 Неделчева, Драганов, Марков, Киркорян-Цонкова, Батаклиев, Андреев. Изменения в правната 

уредба на фирмата – тревоги. – Търговско право, 2011, № 2, 49-58. 
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телното дружество – СД или С-ие, за командитното дружество КД, за дружеството 

с ограничена отговорност – ООД, а за едноличното – ЕООД, за акционерното дру-

жество – АД, съответно за едноличното – ЕАД, и за командитното дружество с 

акции – КДА. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения 

личното и фамилното или бащиното име, с което търговецът е известен в общест-

вото (чл. 59 ТЗ); фирмата на събирателното дружество – фамилното име или фир-

мата на поне един от съдружниците (чл. 77 ТЗ); фирмата на командитното дружест-

во – името на поне един от неограничено отговорните съдружници (чл. 101, ал. 1 
ТЗ). Фирмата на клона (освен фирмата на търговеца) трябва да съдържа и добавката 

„клон”. При обявяването на търговеца в ликвидация или при откриване на произ-

водство по несъстоятелност към фирмата следва да се добави съответно „в ликви-

дация” или „в несъстоятелност”. Факултативното съдържание се определя от тър-

говеца. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона всяка фирма може да 

включва освен задължителното съдържание и означение за предмета на дейност, 

участващите лица или свободно избрана добавка. Отклонения от началото на пъл-

ната истинност са допуснати в няколко хипотези. Когато фирмата съдържа името 

на напускащ съдружник, тя може да се запази с негово съгласие (чл. 10, ал. 2). Съ-

що така при приемане на нов съдружник в ТД, фирмата на което включва имената 

на другите съдружници, законът не изисква непременно да се извърши промяна, 
като се добави името на новия съдружник. При прехвърляне или наследяване на 

фирмата на едноличния търговец приобретателят, съответно наследниците, които 

поемат предприятието могат да запазят фирмата като добавят и своето име. 
Действащата у нас правна уредба на закрилата на търговските имена разкрива 

някои недостатъци. На първо място, налице е стесняване на обхвата на правната 

закрила, който се ограничава само до търговските фирми. Извън него остават наи-

менования на ЮЛ, които също могат да се разглеждат като търговски имена, до-

колкото те отличават предприятията в качеството им на участници в стопанския 

оборот – наименованията на кооперациите, на банки по чл. 6 от Закона за кредит-

ните институции, и тези на сдруженията с нестопанска цел, които имат предмет на 

стопанска дейност. Разширяването на обхвата на закрилата може да се постигне 

чрез изменение на разпоредбата на чл. 35 от ЗЗК (Имитация), където в ал. 2 думата 

„фирма” да бъде заменена с „търговско име”, а в ДР да бъде предоставена и дефи-

ниция на термина „търговско име”. Едно възможно определение е: „търговското 

име е фирмата или друго наименование, което служи за индивидуализацията на 

физическо или юридическо лице като участник в търговските отношения.”  
На второ място, не са изпълнени изискванията на чл. 8 от Парижката конвенция 

за осигуряване на закрила на търговските имена без задължение за депозиране или 

регистрация. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ТЗ фирмата може да се употребява само от 

търговеца, който я е регистрирал. Извън обхвата на правната закрила остават тър-

говските имена на чуждестранни предприятия, които могат да бъдат особено прив-

лекателни поради тяхната висока репутация и световна известност. Така у нас се 

оказва възможно да се регистрира фирма „Филипс” ЕООД
1
, без да съществува как-

                                                           
1 ЕИК/ПИК 120070808, БЪЛГАРИЯ област Смолян, община Баните, с. Баните 4700. 
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вато и да е връзка на търговеца титуляр със световно известния концерн. Същевре-

менно не съществува правна възможност регистрацията на подобна фирма да бъде 

заличена, нито пък да се иска заличаване на фирмата на един бездействащ търго-

вец, която регистрация единствено блокира възможността за използването на въп-

росната фирма от други търговци, които могат да имат интерес от това
1.  

На трето място, независимо от предоставянето на закрила на търговското име, 

необходимо е в най-кратък срок да се премахне въведената през 2011 г. в ТЗ забра-

на фирмата да бъде „идентична или сходна със защитена марка” (чл. 7, ал. 5 ТЗ). 

Текстът въвежда негативно изискване за идентичност или сходство с марка, което е 

обективно неизпълнимо. Идентичността като пълно съвпадение между двата знака 

е изключена, най-малко заради определеното от ТЗ задължително съдържание на 

фирмата, което не може да бъде нито марка, нито част от марка. Преценката на 

сходството от своя страна изисква прилагането на критерии, които ТЗ не предоста-

вя. По-същественият проблем обаче е в това, че тази забрана не отчита различните 

функции на фирмата и на марката. Неоспорима е необходимостта от механизъм, 

който да не допуска недобросъвестната регистрация на фирми, които да експлоати-

рат популярността на по-ранни марки. Но за тази цел трябва да се държи сметка за 

стоките и услугите, за които се използва по-ранната марка и те да се съпоставят с 

дейността на търговеца, регистрирал фирмата. Законодателството в областта на 

марките свободно допуска едновременната закрила на идентични знаци стига те да 

се използват за различни стоки или услуги. Лишено от всякаква правна логика е 

положението, при което законът забранява използването на знак за индивидуализа-

ция на лица въз основа на сходството му с друг знак, за отличаване на стоки, без 

при това да държи сметка за наличието или липсата на общо между стоките и услу-

гите и дейността на лицето. При стриктното прилагане на тази забрана вероятно 

всяка фирма ще бъде в нарушение на ТЗ. 
 
 

                                                           
1 Виж Брайков, В. Търговското име и неговата защита – Търговско право, 2001, бр. 2, с. 8. 
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Резюме: докладът разглежда последиците от прехвърлянето на вещните права 

от лице, което е сключило договор за строителство в качеството си на собстве-

ник и възложител, на трето лице по време на изпълнението на строителството. 

Поради относителното облигационно действие на договорите, уредено в чл. 21, 

ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, лицето, придобило вещните права, 

не замества прехвърлителя като страна по договора в неговите права и задълже-

ния, въпреки че придобива качеството възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията. Направен е анализ на възникналите прав-

ни отношения и се предлага промяна в законодателството с цел защита на инте-

ресите на строителя.  

 

Ключови думи: възложител, строител, вещни права, прехвърляне, договор за 

строителство, относително правно действие  

 

Summary: The report deals with the consequences of the transfer of the real rights 

from a person who has concluded a construction contract in his capacity of owner and 

assigner to a third person during the performance of the construction. Due to the relative 

obligatory effect of contracts according to Art. 21, Sec. 1 of the Obligations and Con-

tracts Act the person who has acquired the real rights does not substitute the transferor 

as party of the contract in the rights and obligations under the contract, despite he be-

comes assigner as per Art. 161, Sec. 1 of the Territory Arrangement Act. Analysis is made 

of the established legal relations and amendments of the legislation is proposed to protect 

the interests of the constructor.   

  

Key words: assigner, constructor, real rights, transfer, construction contract, relative 

legal effect 

 
 
1. Въведение в проблема 
Договорът за строителство (ДогСтр.) е разновидност на договора за изработка, 

по силата на който едната страна, наречена възложител, възлага на другата страна, 

наречена строител, да извърши строителство върху собствен на възложителя нед-

вижим имот или да осъществи притежавано от възложителя право на строеж в съ-
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ответствие с предоставен му от възложителя инвестиционен проект и при спазване 

на действащите строителни правила и норми, като последният се задължава да при-

еме по нормативно установения ред построеното и да заплати уговореното възнаг-

раждение
1
. За него се прилагат правилата, уреждащи договора за изработка – 

чл. 258 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), но и някои правила, 

нормирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) – чл. 160 и сл. ДогСтр. е 

договор с продължително, а не с еднократно изпълнение
2
. Строителството е про-

дължителен процес, който изисква относително дълъг период. Продължителността 

на изпълнението на ДогСтр. е характерна негова черта, която слага отпечатък върху 

правната му уредба и има съществено практическо значение. В общия случай съг-

ласно чл. 161, ал. 1, пр. 1 ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на кое-

то е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в 

чужд имот по силата на закон. В контекста на тази разпоредба се поставят множес-

тво въпроси. Напр. как следва да се квалифицира един ДогСтр., ако възложителят 

не е собственик на имота въобще или не е единствен собственик (не притежава 

изцяло или отчасти право на строеж при сключване на договора, когато напр. при-

добивното му основание е нищожно или изгуби това качество по силата на отпада-

не на правата му при унищожаване, неосъществяване на отлагателно условие, осъ-

ществяване на прекратително условие или срок или разваляне на договора, с който 

ги е придобил). Продължителността на изпълнението на ДогСтр. създава също въз-

можност по време на действието на договора и в хода на изпълнението му да бъдат 

прехвърлени вещните права, притежавани от възложителя като страна по договора 

изцяло или отчасти – като идеална част или за един или няколко индивидуални 

обекти, обособени в строящата се съгласно одобрения инвестиционен проект сгра-

да. От една страна, съгласно чл. 21, ал. 1 ЗЗД договорът поражда действия между 

страните, а спрямо трети лица – само в предвидените от закона случаи. От друга 

страна, прехвърлянето на вещните права изцяло води до изгубване на качеството 

възложител по смисъла на ЗУТ и придобиване на това качество от приобретателя 

на правата или при частично прехвърляне на правата – до добавяне на друго лице, 

което също става възложител съгласно чл. 161, ал. 1 ЗУТ. Лицата, които придоби-

ват права от възложителя обаче, ако се следва стриктно принципа на относителното 

действие на договорите, уреден в чл. 21, ал. 1 ЗЗД, не стават страна по ДогСтр., 

съответно не придобиват автоматично (ex lege) права и задължения по него, но в 

качеството си на титуляри на вещните права придобиват всичко, построено в имота 

в изпълнение на ДогСтр. Как следва да се уредят отношенията между новите „въз-

ложители” и изпълнителя – строител по ДогСтр.? Този въпрос има много измере-

ния. Кой трябва да заплати на строителя извършените от него строителни, монтаж-

ни и довършителни работи? Как следва да се определи размера на дължимото въз-

                                                           
1 Това определение се отнася за същинския ДогСтр. като разновидност на договора за изработка. 

То не покрива изцяло някои договори, съдържащи част от съдържанието на ДогСтр., при които въз-

ложителят не е собственик на поземления имот и не е титуляр на право на строеж, или ДогСтр., при 

които престацията на възложителя не се изразява в заплащане на цена в пари като възнаграждение, а в 

учредяване на право на строеж в полза на строителя.  
2 Така р. по ВАД № 36/2007 на АС при БТПП. По-подробно за характеристиката на ДогСтр. вж. 

Димитров, М. Договорът за строителство. С., Сиби, 2012, с. 35 и сл.  
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награждение при такива случаи? Кой може да ангажира отговорността на строителя 

за неизпълнение или неточно задълженията му по ДогСтр., отговорността му по 

чл. 163, ал. 3 ЗУТ, отговорността му за недостатъци на построеното, както и гаран-

ционната му отговорност – законна и договорна? Как следва да се уредят отноше-

нията между възложител и строител като страни по ДогСтр. тогава, когато придо-

бивното основание на възложителя е нищожно, унищожено, отпаднало поради нас-

тъпване на прекратително условие или развалено? Въпросите са твърде много. На 

един от тях ще бъде потърсен отговор по-долу. 
 
2. Правилото на чл. 161, ал. 1 ЗУТ и относителното действие на ДогСтр.  
Чл. 21, ал. 1 от ЗЗД установява принципа на относителното действие на догово-

рите. Те пораждат действие между страните, които са ги сключили, а спрямо трети 

лица – само в предвидените от закона случаи. Този принцип, приложен по отноше-

ние на ДогСтр., означава, че строителят дължи изпълнение съобразно уговореното 

на възложителя – страна по ДогСтр. и само от него може да търси изпълнение на 

задължението за плащане на възнаграждението. Обратно, възложителят по ДогСтр. 

към момента на сключването му, може да търси изпълнение от другата страна по 

договора – строителя и по отношение на него да реализира отговорност за евенту-

ално неизпълнение.  
Тъй като ДогСтр. е с продължително изпълнение нерядко в практиката по раз-

лични причини (най-често при възникнали проблеми с финансирането на строежа), 
възложителят собственик или носител на вещното право на строеж прехвърля из-

цяло или отчасти на трето лице вещните си права
1
. Тук става въпрос само за случа-

ите на частно, а не и за универсално правоприемство. С прехвърлянето на вещните 

права това лице губи качеството си на възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от 

ЗУТ. Същевременно, законът не урежда автоматична промяна в страните по 

ДогСтр., за да дерогира прилагането на принципа за относителното му действие. 

Тази ситуация създава редица проблеми, водещи най-често до продължително спи-

ране на строителството, тъй като бившият собственик или суперфициар остава 

страна по ДогСтр., но в масовия случай се дезинтересира фактически от строежа. 

Новият „възложител” по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, от друга страна, не може 

да търси изпълнение от строителя на договорно основание, тъй като не е страна по 

договора, нито пък строителят може да търси плащане на дължимото възнагражде-

ние от новия титуляр на вещните права на основание ДогСтр. Разбира се, правата 

на стария собственик по сключения от него като възложител ДогСтр. биха могли да 

бъдат цедирани на новия собственик на имота и след уведомлението на строителя, 

новият възложител ще разполага с възможността да търси изпълнение от строителя. 

По отношение на задълженията по ДогСтр. и най-вече задължението му за запла-

                                                           
1 Тази възможност не може да бъде ограничена по договорен път чрез т.нар. “клауза за неотчужда-

емост”. Възможността за прехвърляне на вещните права произтича от самото съдържание на правото 

на собственост, което се определя от закона. Така Венедиков, П. Ново вещно право. С., Проф. Петко 

Венедиков, 2008, с. 162; Сарафов, П. Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвър-

лимост на собствеността. – Търговско право, 2001, № 2, с. 73 и с. 82, който я определя като допустима, 

но ненадеждна. 
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щане на възнаграждение новият титуляр на вещните права и възложител по смисъ-

ла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ би могъл да встъпи в тях на основание чл. 101 ЗЗД и да от-

говаря солидарно със стария възложител или да го замести на основание чл. 102 
ЗЗД, но само със съгласието на строителя – другата страна по ДогСтр. Всичко това 

обаче предполага наред с прехвърлянето на вещните права върху имота, сключва-

нето на едно или няколко допълнителни споразумения между строителя и стария и 

новия собственик на имота, респективно носител на правото на строеж. Сключва-

нето на такива допълнителни споразумения изисква съгласие между трите страни, 

каквото може да не бъде постигнато и тогава се поставя въпросът за уреждане на 

отношенията във връзка с извършеното строителство. При така описания случай по 

мое мнение строителят ще разполага с две субективни права (притезания) да търси 

възнаграждение за извършените от него строителни, монтажни или довършителни 

работи. По отношение на стария собственик – страна по сключения и действащ 

ДогСтр., строителят ще има възможност да предяви претенция за заплащане на 

възнаграждение на договорно основание. А по отношение на придобилия вещните 

права върху имота претенцията му може да се основава единствено на чл. 59, ал. 1 
ЗЗД, тъй като строителят макар да се намира във фактическа власт на имота по 

време на строителството не разполага с владелчески анимус, за да упражни правата 

на владелеца за извършени от него подобрения, уредени в чл. 72 – 74 от Закона за 

собствеността. При това претенцията на строителя по отношение на новия собстве-

ник или суперфициар може да покрие само извършените строителни работи след 

момента на прехвърляне на вещните права. За всички неплатени до момента на 

прехвърлянето строителни работи задължението за заплащане на възнаграждение 

на строителя лежи само върху този, с когото строителят е сключил ДогСтр. Двете 

субективни права на строителя се намират в отношение на конкуренция. Те са по-

родени и съществуват на различно правно основание, могат да се упражнят по от-

ношение на различни лица, но преследват задоволяване на един и същ интерес. 

Така че упражняването на едното ще доведе до отпадане на другото, но само ако 

интересът на техния носител – строителя е удовлетворен. А той невинаги ще бъде 

удовлетворен, тъй като размерът на едната претенция ще се определи съобразно 

уговореното в договора, а на втората – съобразно нормата на чл. 59, ал. 1 ЗЗД, кое-

то в общия случай е по-малко по размер, тъй като ограничението на закона по от-

ношение на тази претенция е до размера на „обедняването”, т.е. до размера на нет-

ните и доказани разходи на строителя. Съгласно чл. 59, ал. 2 ЗЗД предпоставка за 

възникване на това право е липсата на друг иск, с който обеднелият да може да се 

защити. В случая по отношения на новия собственик на имота, който придобива 

качеството възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ по мое мнение строителят 

не разполага с друга правна възможност. За да удовлетвори изцяло своя интерес, 
той ще трябва да търси разликата от стария собственик възложителят, с когото той 

е договарял или да търси от него заплащане на всичко, което му се дължи на дого-

ворно основание.  
По сходен начин следва да се уредят отношенията в случаите, когато придобив-

ното основание на възложителя е нищожно, унищожено, отпаднало поради настъп-

ване на прекратително условие, ненастъпване на отлагателно условие, разваляне 
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или отмяна. В тези хипотези се оказва, че възложителят или никога не е придоби-

вал вещните права, или те са отпаднали с обратна сила. А след като не е притежа-

вал правото на собственост или правото на строеж, той никога не е имал качеството 

възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ. Това обстоятелство обаче не се отра-

зява на действителността на сключения от него със строителя ДогСтр
1 и неговото 

облигаторно действие. Отново строителят ще разполага с две конкуриращи се су-

бективни права, чрез които да удовлетвори своя интерес да получи възнаграждение 

за извършените от него строителни работи – едното на договорно основание по 

отношение на възложителя, а другото на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД по отношение 

на собствениците на имота. Отделен е въпросът, че ако възложителят по ДогСтр., 

оказал се несобственик на имота, изпълни договорното си задължение да плати 

уговореното възнаграждение на строителя, той ще се окаже в положението на 

подобрител и на свой ред ще има претенция към собственика на имота. Отноше-

нията между тях следва да се уредят по правилата на чл. 72 от ЗС, ако е добросъ-

вестен владелец или приравнен нему подобрител
2
, по чл. 74 от ЗС, ако е недобро-

съвестен владелец или по чл. 59, ал. 1 от ЗЗД, ако е държател, в зависимост от 

конкретния случай.  
Друго разбиране на описаните усложнения, произтичащи от прехвърлянето на 

вещните права върху имота и съответно решаване на възникналите от това проб-

леми, е изложено в някои по-нови публикации
3
. То се изразява в това, че по силата 

на чл. 161, ал. 1 ЗУТ се установява едно рефлексно действие на ДогСтр. в случаите, 

когато вещното право на възложителя се прехвърля на друго лице
4. Според това 

разбиране чл. 161, ал. 1 ЗУТ е пример за предвиден в закона случай на изключение 

от относителното действие на договорите, което е установено от законодателя по 

съображения за правна сигурност. Изтъква се като аргумент в подкрепа на тази 

теза, че в някои решения на Върховния административен съд (ВАС) се приема, че с 

факта на закупуване на право на строеж или имот купувачът придобива качеството 

възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ
5
. Поддържа се също, че поради същ-

ността на правото на собственост, респективно на правото на строеж, последващият 

му приобретател е обвързан от договора за строеж, сключен от неговия праводател 

със съответния строител, че правата на възложителя по договора за строеж са неса-

мостоятелни, имат акцесорен характер по отношение на титуляра на правото на 

собственост, респективно на правото на строеж и че носителят на главното право 
(правото на собственост или строеж) придобива и несамостоятелните права, свър-

зани с изграждането на обекта
6
. Без да оспорвам стопанската логика и целесъобраз-

                                                           
1 Димитров, М. Цит. съч., с. 121, като изводът се подкрепя и от съдебната практика – напр. Реше-

ние № 30-2008-III ГО на ВКС (Цит. по правно-информационна система АПИС 7). 
2 Въпросът кои са добросъвестните подобрители, ползващи се от правата по чл. 72 от ЗС, е изяс-

нен в ПП № 6-1974 на ВС (Социалистическо право, 1975, № 6, с. 78).  
3 Вж. Малчев, М. Проблеми на относителното и рефлексното действие на договора за строителст-

во. – Собственост право, 2015, № 2, с. 53 – 60. 
4 Малчев, М. Цит. съч., с. 55. 
5 Решение № 2324/2013, ВАС, II отд. и р. № 5190/2014, ВАС, II отд. (Цит. по правно-инфор-

мационна система АПИС 7). 
6 Малчев, М. Цит. съч., с. 57-58. 
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ност, които лежат в основата на тези изводи, струва ми се, че те не могат да бъдат 

споделени и подкрепени с оглед на сега действащото законодателство, тъй като 

нямат нормативна опора. Никъде в Закона не е уредено заместването по право на 

прехвърлителя на вещните права в договорните му отношения, свързани с извърш-

ваното строителство, от приобретателя на тези права. За да настъпи такова правно 

действие е необходима изрична разпоредба в закона, каквато няма. Посочените 

съдебни решения, постановени от ВАС, също според мен не са достатъчни, за да се 

приеме, че придобилият вещни права върху имота замества по право своя правода-

тел в договорните му отношения, породени от сключения от него ДогСтр. В р. 

№ 5190/2014 на ВАС, II отд. се посочва, че с факта на закупуване на имот купува-

чите придобиват качеството на възложители по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ и 

поради това за тяхна сметка ще се извърши принудително премахване на незаконен 

строеж съгласно чл. 225, ал. 6, т. 5 ЗУТ. А в р. № 2324/2013 на ВАС, II отд. се при-

ема, че заповедта за премахване на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, 
т. 1 и 2 ЗТ следва да се адресира по отношение на собственика на имота, който с 

факта на придобиването на собствеността е придобил качеството на възложител по 

смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ. С други думи, практиката на ВАС, обективирана в 

посочените решения, указва единствено това, че след придобиване на вещните пра-

ва по време на строителството легитимираното лице да участва в административ-

ните процедури, свързани с премахването на незаконни строежи, уредени в ЗУТ, е 

актуалният титуляр на вещните права към момента на започване на съответното 

производство. Това обаче не означава, че прехвърлянето на вещните права по време 

на действието на ДогСтр. внася и промяна в частноправните договорни отношения, 

изразяваща се в заместване на прехвърлителя на вещните права от техния приобре-

тател в тези отношения. Към изложените правни аргументи, с които се оспорва 

тезата, че при придобиване на вещните права по време на действието и изпълнени-

ето на ДогСтр. от трето лице, то замества своя праводател в правата и задължения-

та по договора, сключен от последния като възложител, може да се добавят и жи-

тейски аргументи. Третото лице, тъй като не е страна по сключения от праводателя 

му ДогСтр., не знае в общия случай неговото съдържание, а понякога дори и за 

съществуването му, тъй като тези договори не се вписват в някакъв публичен 

регистър. Следователно на добрата воля на праводателя на вещните права, който 

е и възложител по ДогСтр. остава да го уведоми за сключения договор и за него-

вото съдържание. А добра воля невинаги ще бъде проявена. Нещо повече, може 

да бъде проявена недобросъвестност чрез последващи промени в съдържанието 

на ДогСтр. и тяхното антидатиране. В последния случай придобилият вещните 

права ще бъде обременен с непосилни за него задължения, което е неприемливо 

като краен правен резултат. Така ДогСтр. би се явил една своеобразна тежест на 

имота, в който се извършва строителство при това такава, която крие много неиз-

вестни за приобретателя.  
  
3. Заключение 
В заключение може да се направи извод за необходимостта от законодателна 

намеса с цел защита на интересите на страните в случаите на прехвърляне на вещ-
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ните права по време на действието на ДогСтр. и най-вече на интересите на строите-

ля. Тя може да се изрази в следното:  
При промяна на собствеността върху недвижимия имот – предмет на строителс-

твото чрез прехвърлителна сделка по време на изпълнение на договора нормативно 

да се уреди законна цесия на правата на праводателя по ДогСтр. едновременно с 

встъпване в задълженията му по същия договор при условията на солидарна отго-

ворност на стар и нов собственик на имота за изпълнение на задължението за зап-

лащане на възнаграждението на строителя, при условие че ДогСтр. има достоверна 

дата, предхождаща промяната на собствеността и строителят е във фактическа 

власт на имота към момента на прехвърляне на собствеността. Като алтернатива на 

предходното предложение може да се нормира право на задържане, сходно на пра-

вото на задържане на движими вещи, уредено в чл. 91, ал. 1 ЗЗД, в полза на строи-

теля, който не е получил възнаграждението си по ДогСтр. за извършени строител-

ни, монтажни и довършителни работи, по отношение на приобретателя на недви-

жимия имот, придобил собствеността от възложителя по ДогСтр. с прехвърлителна 

сделка, до заплащане на увеличената стойност на имота до момента на прехвърля-

нето, но не повече от дължимото по ДогСтр., при условие че договорът има досто-

верна дата, предхождаща промяната на собствеността. 
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Резюме: в доклада се изследват конституционните основи на защитата на 

конкуренцията в Република България, разгледани в контекста на принципите за 

свобода на стопанската инициатива (чл. 19, ал. 1 от КРБ) и еднаквите правни 

условия за извършване на стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 от КРБ). Разгледаната 

и установената в чл. 18, ал. 4 от КРБ възможност за установяване на държавен 

монопол върху определени стопански дейности. 

 

Ключови думи: конституция, конкуренция, свобода на стопанската инициати-

ва, стопанска дейност, монопол 

 

Summary: The report explores the constitutional foundations of the protection of 

competition in the Republic of Bulgaria, reviewed in the context of the principles of free-

dom of economic initiative (art. 19, para. 1 Constitution of the Republic of Bulgaria) and 

the equal legal conditions for conducting business (Art. 19 para. 2 Constitution of the 

Republic of Bulgaria). Also are examined the established in Art. 18, para. 4 Constitution 

of the Republic of Bulgaria opportunities to establish a state monopoly over certain eco-

nomic activities.  

 

Key words: Constitution, competition, freedom of economic initiative, monopoly  
 

 

Свободната и ефективна конкуренция е явление, което неизменно се свързва с 

пазарната икономика и има особено важна роля за нейното функциониране и раз-

витие. Когато се изследват функциите на свободната конкуренция като естествен 

регулатор на развиващите се на пазара стопански отношения, неминуемо функции-

те се разглеждат в контекста на ролята и функциите, които държавата има по отно-

шение на свободния пазар и пазарните процеси. 

Въпросите за ролята на конкуренцията, както и за ролята на държавата и нейно-

то въздействие върху икономиката, са значими не само за политиката и икономика-

та [1; 1-4, 2; 17 и сл., 3; 1-7], но и за правото и правната наука. Така например, дока-

то икономическата наука изследва конкурентните модели и стратегии преди всичко 

от гледна точка на стопанските субекти (предприятията) с оглед поведението, което 

те имат или което биха могли да имат на пазара, то целта на правото като обособе-

на система за регулиране на обществените отношения, които възникват при осъ-

mailto:ivan6ivanov@abv.bg
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ществяването на стопанската дейност, е установяването на една общовалидна 

правна рамка за поведение. Предназначението на тази рамка е да осигури свобода 

на стопанската инициатива и свободното определяне на пазарното поведение на 

операторите, осъществяващи стопанската си дейност на определен пазар [5; 104-
107].1 Тази поведенческа рамка би следвало да гарантира както установяването и 

съхранението на пазарните принципи при осъществяване на тази дейност, така и 

създаването на адекватни механизми за защита на правата и законните интереси на 

засегнатите от нарушаването на тези принципи лица, а именно стопанските субекти 

и потребителите. По този начин правното регулиране би постигнало и осигурило 

разумен баланс между интересите на предложителите и потребителите на предла-

ганите блага. 
Макар всяка една регулативна рамка да намира своята реализация в различни 

по: йерархия, вид, систематизация и място правни норми, каквато и да е намеса на 

публичната власт в пазарните процеси, би следвало да бъде регулирана първично, 

т.е. на конституционно ниво или поне би следвало да има конституционна стой-

ност. Това е така не само поради обстоятелството, че конституцията представлява 
правният акт с най-висша юридическа сила в една държава, но и поради това, че 

именно на това ниво трябва да бъдат осигурени гаранциите за разумно присъствие, 

включително и регулативно, на държавата при стопанските процеси. Именно пора-

ди тези съображения в следващите редове ще бъде направен опит да се системати-

зират установените в Конституцията на Република България (КРБ) положения във 

връзка с това. 
 
1. Относно чл. 19, ал. 1 от КРБ

2 
Чл. 19, ал. 1 от КРБ провъзгласява свободната стопанска инициатива за основен 

принцип при функционирането и развитието на икономиката
3. Смисълът на конс-

титуционното установяване на този принцип е да се гарантира частната стопанска 

инициатива срещу необосновани ограничения от страна на публичната власт 

[7; 25]. Правото на свободна стопанска инициатива обаче не е абсолютно по своя 

характер [8; 174]. В своята практика Конституционният съд на Република България 
(КСРБ) последователно е застъпвал становището

4, че свободата на стопанска ини-

циатива не изключва принципите на държавно регулиране и на държавен контрол 

върху стопанската дейност, въпреки че Конституцията не съдържа изрична правна 

                                                           
1 Следва да се отбележи обстоятелството, че както в правната доктрина, така и в европейската, и в 

българската практика за защита на конкуренцията, последователно се застъпва концепцията за авто-

номия на предприятието, според която всяко предприятие трябва да разполага с възможността сво-

бодно и самостоятелно да определя стопанската си политика и поведението си на съответния пазар – 
виж [5; 104-107] и цитираната там практика на Съда на Европейския съюз (СЕС), на Общия съд и на 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на Република България. 
2 Чл. 19 (1) КРБ: икономиката на Република България се основава на свободната стопанска иници-

атива. 
3 Освен като основен конституционен принцип в правната доктрина свободната стопанска иници-

атива се разглежда и като субективно право на лицата, извършващи стопанска дейност [6; 13-14]. 
4 Виж Решение № 6 от 1997 г. на КСРБ по к. д. № 32 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 1997 г.), Реше-

ние № 18 от 1997 г. на КСРБ по к. д. № 12 от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.), Решение № 7 от 

20.09.2000 г. на КСРБ по к. д. № 7/2000 г. (обн., ДВ, бр. 78/2000 г.). 
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разпоредба, установяваща тези принципи. Според КСРБ правото да уреди, респ. 

да ограничи свободата на стопанска инициатива, принадлежи на законодателя. 

Такова ограничаване е допустимо от съображения за защита на обществения ин-

терес от по-висш порядък
1 (като например суверенитета, сигурността и независи-

мостта на страната и нейната териториална цялост, опазването и възпроизводст-

вото на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа, ра-

зумното използване на природните богатства и ресурсите на страната, особената 

закрила на земята и др.)2.  
Същевременно КРБ изисква и налага свободната стопанска инициатива да се 

осигури и гарантира от закона. За постигането на тази цел в чл. 19, ал. 2 от Консти-

туцията е предвидено, че законът трябва да осигури еднакви правни условия за 

осъществяване на стопанска дейност, посредством предотвратяване на злоупотре-

бата с монополизма, нелоялната конкуренция и осигуряване защитата на потреби-

телите. 
Изложеното води до извода, че конституционното установяване на свободната 

стопанската инициатива като основополагащ принцип за развитие на икономиката 

не изключва участието на държавата в икономическите процеси. Това участие мо-

же да се прояви на различни плоскости. 
От една страна, държавата разполага с правото да участва в стопанския живот 

чрез осъществяването на стопанска дейност или дейности [9; 22 и сл.]. В тези слу-

чаи държавата е само един от участниците на пазара, който участник е равнопоста-

вен на всички останали субекти, осъществяващи стопанска дейност. Тази констата-

ция се налага от друг, не по-малко значим конституционен принцип, от принципа 

за еднаквите правни условия за стопанска дейност, който е относим не само към 

гражданите и юридическите лица, но и към държавата и общините
3.  

Същевременно като носител на публична власт, държавата разполага и с право-

то и задължението да регулира и контролира осъществяването на стопанската дей-

ност [9; 22 и сл.]. Държавното регулиране на стопанската дейност представлява 

установяването на нормативни изисквания, чието спазване се осигурява чрез уп-

ражняването на административен контрол, който от своя страна се осъществява от 

органите на държавата чрез използването на съответни административни мерки и с 

оглед постигането на определени цели [10; 13-19]. 
Всички тези специфики дават достатъчно основание да се формулира извода, че 

държавното регулиране и контролът върху осъществяването на стопанска дейност 

представляват израз на империума на държавата, позволяващ ѝ да въздейства върху 

определени обществени отношения посредством публичноправните правомощия, 

които тя притежава. Обособена част от държавното регулиране на отношенията в 

икономиката представлява и създаването на правила за защита на конкуренцията 

като една от конституционните ценности на Републиката. 
 

                                                           
1 Виж Решение № 7 от 20.09.2000 г. на КСРБ по к. д. № 7/2000 г. (обн., ДВ, бр. 78/2000 г.). 
2 Виж Решение № 6 от 25.II.1997 г. на КСРБ по к. д. № 32/96 г. (обн., ДВ, бр. 21/1997 г.). 
3 Виж Решение № 19 от 21.XII.1993 г. на КСРБ по к. д. № 11/93 г. (обн., ДВ, бр. 4/1994 г.). 



44 

2. Относно чл. 19, ал. 2 от КРБ
1 

Както вече се посочи, свободата на стопанска инициатива е немислима без съз-

даването на система от гаранции за нейното съществуване и функциониране. Пора-

ди тази причина в ал. 2 на чл. 19 КРБ конституционният законодател препраща към 

закон относно установяването на тази система, идентифицирайки като неизбежни 

нейни инструменти предотвратяване на злоупотребата с монополизма, нелоялна-

та конкуренция и защитата на потребителя. 
В изпълнение на това конституционно изискване висшият законодателен орган 

на Република България – Народното събрание, е приело през 2008 г. Закон за защи-

та на конкуренцията
2. В чл. 21 от Закона е установена обща забрана за злоупотреба 

с монополно или господстващо положение от страна на съответни субекти, прите-

жаващи такова положение. Цитираната разпоредба забранява такива действия или 

бездействия на предприятия с монополно или господстващо положение, както и 

действията на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, 

което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне ин-

тересите на потребителите. Чрез тази уредба българският законодател е възприел 

европейския модел за правно регламентиране на възможните форми на злоупотреба 

с пазарна власт, заложен в чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС)
3. 

Установената обща забрана за злоупотреба с монополно или господстващо по-

ложение по своя характер е правна забрана. Това означава, че законодателят при-

дава правна значимост на някои от правилата, които съществуват на пазара, по от-

ношение на опериращите на него субекти. В частност такова правно значение се 

придава на всички правила, които конкуренцията (в качеството си на естествен 

пазарен регулатор) съдържа в себе си и които имат своеобразна регулативна функ-

ция. Такива типични правила, които конкуренцията съдържа, са например изисква-

нията за неосъществяване на обвързващи практики, за недискриминация на потре-

                                                           
1 Чл. 19 (2) КРБ: Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви 

правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната 

конкуренция и защитава потребителя. 
2 Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., 

бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., в сила от 20.09.2011 г., бр. 38 от 

18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 56 от 

24.07.2015 г. 
3 Съгласно чл. 102 ДФЕС „забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от 

страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или 

в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите членки. 
Такава злоупотреба в частност може да се изразява във: 
а) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправед-

ливи условия за търговия; 
б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда на потреби-

телите; 
в) прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски парт-

ньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение; 
г) поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задълже-

ния от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връз-

ка с предмета на тези договори”. 

apis://Base=NORM&DocCode=4080809042&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=4080810054&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=4080810097&Type=201/
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apis://Base=NARH&DocCode=4080815056&Type=201/
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бителите и търговските партньори, както и въздържането от използването на ико-

номическа принуда при осъществяване на стопанска дейност. Неспазването на тези 

изисквания е поведение, което се отклонява от тези правила, които конкуренцията 

създава. Съобразно това законодателят придава на тези правила нормативен ха-

рактер чрез установяването на правна забрана за реализирането на поведение, кое-

то е в противоречие с тези правила, като същевременно предписва и онова дължи-

мо поведение, което предприятията с монополно и господстващо положение следва 

да реализират при осъществяване на дейността си. 
Забраната за злоупотреба с монополно или господстващо положение има абсо-

лютен характер, доколкото установяването ѝ изключва възможността за обоснова-

ване правомерността на определени действия или бездействия на предприятие с 

монополно или господстващо положение до степен, че те да бъдат освободени от 

нея. С други думи, законодателят не предвижда и не установява възможност за ос-

вобождаване от тази забрана. 
Абсолютният характер на общата забрана за злоупотреба е най-типичното про-

явление на съществуващата в правото на конкуренцията доктрина „per se”. Според 

тази доктрина съществуват някои икономически и търговски практики, които във 

всички случаи ограничават конкуренцията или я премахват и по този начин водят 

до монополизиране на пазара. Според доктрината „per se” тези практики имат нега-

тивен ефект както върху конкуренцията на пазара, така и върху отношенията между 

самите доминиращи предприятия и техните конкуренти и потребителите на техните 

продукти. Всички тези мотиви налагат въпросните практики да бъдат забранени 

във всички случаи поради техния вредоносен ефект. Като такива антиконкурентни 

практики се разглеждат злоупотребата с господстващо положение, ценовите карте-

ли, установяващи хоризонтално фиксиране на цени, разпределянето на пазарите на 

сфери на влияние между съответните предприятие и др. 
На доктрината „per se” противостои доктрината на разумния подход (rule of 

reason) [11; 169-175], формулирана за пръв път от Върховния съд на САЩ през 

1911 г. при разглеждане на делото Standart Oil of  N. J. v. United States [11; 169], 
според която определено поведение следва да се забранява само в случаите, когато 

то може да доведе до неразумно, противоречащо на здравия смисъл, ограничение 

на конкуренцията
1. От тази гледна точка се обосновава постановката, че в опреде-

лени случаи следва да се извършва преценка за възможния ефект от съответното 

поведение върху пазара и върху конкуренцията на този пазар. Съобразно и пропор-

ционално на тази оценка би следвало и да се забрани или да се разреши осъществя-

ването на това поведение
2. 

Третият характерен признак на общата забрана за злоупотреба с монополно или 

господстващо положение се изразява в нейния превантивен характер. Установя-

вайки забрана за осъществяването на определено поведение, законодателят оказва 

определено въздействие върху стопанските субекти. Това въздействие се изразява в 

                                                           
1 За развитието на двете доктрини виж по-подробно [12]. 
2 Виж в този смисъл сполучливата формулировка на американския съдия Брендис, според когото 

“тези търговски практики, които попадат в рамките на правилото за разумността, могат да се считат за 

оправдани, а тези, които го разрушават – за осъдени”, цитирано по [13; 143]. 
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предупреждението, което се отправя към тях и което е ясно формулирано чрез ин-

дивидуализирането на възможните правни последици, които биха настъпили във 

връзка с евентуалното осъществяване на това поведение. Визирайки тези неблагоп-

риятни последици за самите субекти, законодателят ги мотивира да се въздържат от 

осъществяването на такова планирано поведение, било то инцидентно или страте-

гическо. По този начин на общата забрана за злоупотреба се придава един преван-

тивен характер, изразяващ се в нейното предупредително-възпиращо въздействие 

спрямо намеренията на съответните предприятия [14; 846-859]. 
И не на последно място следва да се изтъкне обстоятелството, че законоустано-

вената обща забрана за злоупотреба има публичноправен характер. Това е така по-

ради обстоятелството, че установяването на такъв общовалиден модел на поведе-

ние, адресиран към всички субекти, притежаващи монополно или господстващо 

положение, е част властническите правомощия на държавата. Чрез установяването 

на такава правна рамка на поведение държавата реализира едно от публичните си 

правомощия, а именно възможността ѝ да провежда определена политика в област-

та на антитръстовото регулиране на икономиката. 
Идентични са характеристиките на установената в чл. 29 от ЗЗК обща забрана за 

нелоялна конкуренция.
1 Тази обща забрана е конкретизирана в отделни състави, 

съдържащи се в разпоредбите на чл. 30-37 от ЗЗК, подробният анализ на които над-

хвърля обхвата на настоящия доклад. 
 
3. Относно чл. 18, ал. 4 КРБ 
Едно от възможните ограничения на конституционно установения принцип за 

свобода на стопанската инициатива и същевременно една от най-силните мерки за 

въздействие на държавата върху икономиката е предвидената в чл. 18, ал. 4 КРБ 

възможност за установяване на държавен монопол. По силата на посочената раз-

поредба със закон може да се установява държавен монопол върху железопътния 

транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на 

ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и би-

ологично силно действащи вещества. 
Съществуването на цитираната конституционна разпоредба обаче не означава, 

че предвидения в съдържанието ѝ монопол се установява ex lege, по силата на не-

посредственото ѝ действие
2. Тя само и единствено създава правна възможност за 

установяването му. Конституцията не създава и задължение за законодателната 

власт да установи държавен монопол. Тази възможност може да се реализира при 

наличието на необходимост от установяването на монопол и то след преценка и 

анализ на конкретните политически, икономически и социални, а понякога и други 

значими, условия към момента на приемане на решение за установяването му. 

                                                           
1 Чл. 29 ЗЗК: Забранява се всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дей-

ност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди 

интересите на конкурентите. 
2 Съгласно чл. 5, ал. 2 от КРБ нейните разпоредби имат непосредствено действие. В тази насока 

виж и Решение № 10 от 6.X.1994 г. на КСРБ по конст. д. № 4/94 г. (обн., ДВ, бр. 87/94 г.). 
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Всичко това показва, че установяването на монопол следва да се извършва само в 

случаите, когато това е обществено оправдано
1. 

Тази обществена оправданост, т.е. това необходимо ограничаване на конкурен-

цията на свободния пазар, се проявява при изследването на въпроса за интереса, 

който се задоволява посредством установяването на държавния монопол
2. В резул-

тат от това изследване може да се формулира извода, че законодателното решение 

за установяването на монопол в полза само и единствено на държавата е мотивира-

но от необходимостта да се осигури и гарантира обществения интерес при осъщес-

твяването на посочените в чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България 

дейности и при разпределението на благата от тяхното извършване. Аргументи в 

подкрепа на това твърдение са изразени и от КСРБ, който приема,
3 че държавата 

трябва да осигури нормалното осъществяване на дейностите в обществен интерес и 

безопасната им в обща полза употреба. Според КСРБ едно от правомощията на 

Народното събрание е “след преценяване на конкретните икономически и други 

условия и след съобразяване с интересите на обществото да вземе решение за уста-

новяване на монопол, като определи обекта, обема, продължителността му, респек-

тивно да отмени този монопол когато защитата на интересите на държавата и об-

ществото не налага повече съществуването му”. 
Същевременно общественият интерес се явява и като основен критерий, съоб-

разно който са обособени дейностите, които могат да бъдат обект на монополното 

право на държавата. Не друго, а именно обществената значимост и необходимостта 

от справедливо обществено разпределение на благата, резултат от осъществяването 

на тези дейности, мотивират законодателя да ги обособи в особена категория и да 

ги “запази” за монополизирането им. Чрез тази правна уредба на държавния моно-

пол конституционният законодател поставя основите на един механизъм, който да 

осигури и гарантира задоволяване и защита на обществения интерес и обществени-

те потребности. Според него тази цел може да постигне най-добре чрез пряка анга-

жираност на държавата във връзка с осъществяването на изброените дейности
4. 

Именно поради тази причина конституционната разпоредба предвижда, че монопол 

може да бъде установен само в полза на държавата. 
В заключение може да се обобщи, че идеята за и основите на процеса на защита 

на конкуренцията в Република България е намерил своята правна опора в Консти-

туцията на страната, а според конституционния законодател самата конкуренция, 

както и условията за нейното съществуване и функциониране, имат безспорна кон-

ституционна стойност. 

                                                           
1 Така приема и КСРБ, който в своето Решение № 6 от 19.09.2000 г. на по конст. д. № 8/2000 г. 

(обн., ДВ, бр. 78/2000 г.) посочва, че при въвеждането на държавен монопол следва да се обезпечи 

“приоритет на интересите на гражданите и обществото”. 
2 По-подробно за интереса виж [15; 49-51]. 
3 Решение № 6 от 19.09.2000 г. на КСРБ по конст. д. № 8/2000 г. (обн., ДВ, бр. 78/2000 г.). 
4 Така и [16; 57 и сл.]. 
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ВИДОВЕ КРЕДИТОРИ 

доц. д-р Вълчин Даскалов,  

катедра „Частноправни науки“, УНСС,   

wdaskalov@unwe.bg  

Резюме: основен участник в производството по несъстоятелност е кредито-

рът. Цялото производство е създадено и функционира с основна цел – закрила на 

неговите интереси. Търговският закон не дава собствена дефиниция на понятие-

то „кредитор”, а го използва в общия смисъл, възприет в правната науки и в 

практиката. Кредиторът, участващ в производството по несъстоятелност, не е 

обикновен кредитор. Той трябва да изпълни редица допълнителни условия, уредени 

от закона. С оглед на тези условия законът познава различни видове кредитори по 

несъстоятелността. Разликите между тях се проявяват и в различните права, с 

които разполагат. Правното положение на кредитора е комплексът от неговите 

права, които възникват и могат да се упражняват в различните фази на произ-

водството по несъстоятелност. Систематичният поглед върху различните кре-

дитори по несъстоятелността и техните права позволява да се констатират 

някои недостатъци в законодателството и да се направят предложения за тях-

ното отстраняване. 

 

Ключови думи: Търговски закон, Закон за особените залози, кредитор, произ-

водство по несъстоятелност, обезпечен кредитор, начална дата на неплатежос-

пособността, предявяване на вземания, маса на несъстоятелността, оздравяване 

на предприятието, обявяване в несъстоятелност, осребряване, разпределение на 

осребреното имущество, възобновяване на производството по несъстоятелност 

 

Summary: The creditor is a main participant in the insolvency procedure. The whole 

procedure has been created and functions with the major task to protect his interests. The 

Commercial act doesn’t provide a definition of the term “creditor” of its own, but uses it 

in the general sense adopted in the legal sciences and in the practice. The creditor partic-

ipating in the insolvency procedure isn’t an ordinary creditor. He has to fulfill additional 

requirements provided by the law. With regards to these requirements the law acknowl-

edges different types of creditors in the insolvency procedure. The differences between 

them show themselves in the different rights they have. The legal status of the creditor is 

in fact the complex of his rights that occur and can be exercised in the different phases of 

the insolvency procedure. The systematic overview of the different types of creditor of the 

insolvency and their rights allows for some flaws of the legislature to be ascertained and 

some suggestions for their sorting out to be made.  
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Key words: Commercial law; Law for the registered pledges; creditor; insolvency 

procedure; secured creditor; initial date of insolvency; claim of receivables; mass of the 

insolvency; recovery of the company; cash down; distribution of the sold assets; renewal 

of the insolvency procedure 

 

 

І. Въведение 
Производството по несъстоятелност е създадено като сложен механизъм, който 

да разпредели тежестта от спирането на плащанията на един търговец между всич-

ки негови кредитори. Тази цел е закрепена изрично и по нормативен път – съгласно 

чл. 607, ал. 1 от Търговския закон
1 производството по несъстоятелност има две 

цели: да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и да даде възмож-

ност за оздравяване на предприятието на длъжника. Втората цел практически пак е 

насочена към интересите на кредиторите. Оздравеното предприятие на длъжника 

ще може да работи пълноценно и той ще може да изпълнява своите задължения 

към кредиторите. Така заложените цели практически подчертават, че производст-

вото по несъстоятелност е един защитен механизъм, който е създаден и функцио-

нира изцяло за кредиторите. 
Интересите на кредиторите в производството се гарантират чрез сложна система 

от права, които им дават възможност чрез индивидуални действия или чрез участие 

в органите на несъстоятелността да влияят на хода производството в своя полза. 

В световен план производството по несъстоятелност показва обаче много ниска 

ефективност в защитата на основният и най-важен интерес на кредиторите – да 

получат вземанията си. Направените в последните години проучвания показват, че 

усреднено в едно завършило производство по несъстоятелност кредиторите полу-

чават между 3 и 6% от това, което им се дължи. При провеждането на оздравително 

производство този процент нараства значително. В България не се известни такива 

изследвания, но резултатността на производството едва ли е по-голяма. Това е и 

причината кредиторите изключително рядко да упражняват правото си сами да 

започват производство по несъстоятелност срещу своите длъжници. Наред с това, 

правният режим на производството по несъстоятелност в някои отношения е не-

последователен към статута на кредиторите и допълнително създава затруднения 

при закрилата на техните интереси. 
 
ІІ. Кредиторът като участник в производството по несъстоятелност 
1. Кредитор  

В Търговския закон липсва самостоятелно определение на понятието „креди-

тор” – то се използва, без да му се дава специална дефиниция. Така приложение 

намира установеното в теорията и практиката общо понятие. Кредиторът е едната 

страна в облигационната връзка, той е този, който разполага със субективно прите-

зателно право на вземане, което може да релевира срещу другата страна – длъжни-

                                                           
1 ТЗ, обн., ДВ, бр. № 48 от 18.06.1991 г., посл. изм., ДВ, бр. № 22/2015. 
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ка
1
. Интересът му да получи изпълнение се гарантира и чрез силата на държавната 

принуда. В общ план правното положение „кредитор” означава комплекс от права, 

които са най-малко две – самото право на вземане и закрилящото го право на иск. 

В комплекса не влизат задължения. Обикновено в конкретното облигационно от-

ношение кредиторът е носител и на задължения. Дори те да са реципрочни и коре-

лативно свързани със съответното субективно право, те не са част от него и имат 

относително самостоятелно битие. Тяхното изпълнение обикновено не е условие за 

възникване, съществуване и упражняване на правата. 
 
2. Кредитор на несъстоятелността 

С оглед специфичния характер на производството по несъстоятелност като един 

специфичен правен способ за универсално принудително изпълнение, в който се 

цели удовлетворяване на всички вземания на всички кредитори на длъжника от 
цялото му секвестируемо имущество

2 законът въвежда допълнителни условия за 

участието на отделния кредитор в производството и модифицира правото му на иск 

чрез създаване на цял комплекс особени права, които в преобладаваща си част имат 

своя корен в правото на иск. 
 
2.1. Общо определение 

Пестеливо определение на понятието „кредитор на несъстоятелността” дава 

чл. 616, ал. 1 ТЗ – това са всички кредитори, които ще бъдат удовлетворени от ма-

сата на несъстоятелността. Характерът на техните вземания е без значение, ТЗ из-

рично включва както кредиторите по търговски вземания, така и кредиторите по 

нетърговски вземания. Времеви граници не са определени
3
. Обвързването на кре-

диторите към масата на несъстоятелността е логично, тъй като отговаря на прогла-

сената цел на производството – справедливото им удовлетворяване. От тази зако-

нова формулировка могат да се изведат най-важните характерни белези на креди-

тора на несъстоятелността: 
 Налице е открито производство по несъстоятелност – по-голямата част

4 от 

имуществото на длъжника, с което той отговаря по силата на общите принципи на 

гражданското право
5 се превръща в маса на несъстоятелността от момента на отк-

риване на производството по несъстоятелност. Един кредитор придобива качество-

то на кредитор на несъстоятелността само доколкото има открито производство по 

                                                           
1 Калайджиев го определя като „правен субект,който е титуляр на вземане” (Калайджиев, А. Озд-

равяване на предприятието. София, Труд и право, 2006 г., с. 48). 
2 Относно имуществото, което не се включва в масата на несъстоятелността срвн. чл. 614, ал. 4, 5, 6 и 

7 ТЗ, вж. Стефанов,  Г. Търговска несъстоятелност, 4-то изд. В. Търново, Абагар, 2014 г., с. 19 и сл. 
3 Такава граница съществуваше в първоначалната редакция на закона, но беше премахната с изме-

нението на ТЗ през 2006 г. (§ 13 т. 1 ЗИДТЗ, обн., ДВ, бр. 38/2006 г.), вж. по-долу изложението в 

т. III.2. 
4 В масата на несъстоятелността се включва преобладаващата част от имуществото на длъжника, 

определени активи са изключени (напр. несеквестируемите права, вж. Стефанов, Г. Търговска несъс-

тоятелност, 4-то изд. В. Търново, Абагар, 2014 г., с. 130-131). 
5 Вж. чл. 133 от Закона за задълженията и договорите (нататък ЗЗД, обн., ДВ, бр. 275 от 22.11. 

1950 г., посл. изм., ДВ, бр. 50/2008 г.). 
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несъстоятелност и запазва това си качество, докато трае производството и същест-

вува възможност да бъде удовлетворен от масата на несъстоятелността. Нейното 

изчерпване води до изгубване на качеството на кредитор въобще – неудовлетворе-

ните в производството вземания се погасяват
1 (чл. 739, ал. 2 ТЗ). От друга страна, 

кредиторът е обвързан от откритото производство. Той може да реализира правото 

си на вземане само чрез участие в това производство, т.е. само като кредитор на 

несъстоятелността. Оставането извън производството води до загубване и на общо-

то качество на кредитор. 
 Кредитори по несъстоятелността могат да бъдат лица, имащи качеството на 

кредитор на длъжника, който е в производство по несъстоятелност. Характерът на 

техните вземания не е от значение. Кредиторите по нетърговски вземания са равно-

поставени на тези с търговски вземания. С определението „всички” законът дава 

широка възможност за участие в производството на всички лица, имащи качеството 

кредитор. Такива могат да бъдат както кредитори с парични вземания, така и таки-

ва с непарични вземания, които имат имуществен характер, кредитори с условни и 

срочни вземания, местни и чуждестранни лица. Премахването на времевото огра-

ничение през 2006 г. също разшири участващите кредитори. Освен класическите 

кредитори, чиито вземания са възникнали до момента на откриване на производст-

вото, това качество могат да придобият и лица, чиито вземания са възникнали след 

откриването на производството и дори след обявяването на длъжника в несъстоя-

телност. 
 Кредиторите с вещни претенции (напр. за връщане на собствена вещ, която 

физически се намира в масата на несъстоятелността) не са кредитори на несъстоя-

телността. Търсеното вещно право юридически не е част от масата на несъстоятел-

ността и кредиторите няма да получат удовлетворение от нея. В потвърждение на 

това законът изрично разрешава образуването на нови съдебни и арбитражни дела 

за защита на вещни права
2. 

 Кредиторите на несъстоятелността са равнопоставени. Залегналият в чл. 616, 
ал. 1 ТЗ принцип на справедливостта последователно е развит в целия правен ре-

жим на производството. Тежестта от неплатежоспособността на длъжника се разп-

ределя между всички кредитори. Всеки получава пропорционална част от осребре-

ната маса на несъстоятелността. Изключенията от този принцип са само в две насо-

ки – обезпечените кредитори запазват привилегиите, които им гарантират обезпе-

ченията, и общият принцип на справедливостта се коригира с оглед приоритета на 

обществените интереси и социалната справедливост чрез въвеждане на особени 

привилегии при изплащане на сумите, събрани чрез осребряване на масата на не-

състоятелността в дванадесет реда (чл. 722, ал. 1 ТЗ). Пълното удовлетворяване на 

всички кредитори от един ред е предпоставка за преминаване към изплащане на 

кредиторите от следващия ред. При недостиг на средства в рамките на един ред 

                                                           
1 Това погасяване е под условие – в хипотезата на чл. 744, ал. 1 от ТЗ. Появата на имущество в ед-

ногодишен срок от приключване на производството може да „възкреси” погасените вземания на кре-

диторите и те да получат допълнително удовлетворение. 
2 Срвн. чл. 637, ал. 6, т. 1 от ТЗ. 
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сумите се разпределят по съразмерност. Тази система на привилегии изключва 

приложението на общите привилегии по чл. 136, ал. 1 ЗЗД. 
Разгледаните особености на кредитора на несъстоятелността имат общ характер. 

Те придобиват по-конкретни проявни форми в хода на производството и имат раз-

лично съдържание в отделните му фази. 
 
2.2. Придобиване на качеството „кредитор на несъстоятелността” 

Не всеки кредитор на длъжника, срещу когото е открито производство по несъс-

тоятелност е кредитор на несъстоятелността. За придобиване на това качество е 

необходимо кредиторът да упражни второто си основно право – правото на иск. В 

производството по несъстоятелност това става по специален ред чрез предявяване 

на вземането. За разлика от общия случай, когато пасивността на кредитора води до 

погасяване само на неговото право на иск и правото на вземане се превръща в ес-

тествено право без правна защита, когато срещу длъжника е открито производство 

по несъстоятелност, пасивността на кредитора, изразяваща се в непредявяване на 

вземането, води до погасяване на самото вземане (чл. 739, ал. 1 ТЗ). Така практи-

чески предявяването на вземането в производството се превръща в задължение за 

кредитора, чието неизпълнение води до тежка имуществена последица. Предявява-

нето на вземанията е един задължителен етап в производството по несъстоятелност 

с изключителна важност
1
. Чрез него се определят основните участници в производ-

ството – кредиторите на несъстоятелността. На предявяване подлежат всички взе-

мания, за които се търси изпълнение, дори тези, за които вече има издаден изпъл-

нителен лист. Основанието за възникване, времето, ликвидността, както и всички 

други характеристики на вземането, са правноирелевантни по отношение на задъл-

жението за предявяване
2
. Това важи и в случаите, когато производството е започна-

ло по молба на кредитор. Дори и този кредитор, който чрез подаването на молбата, 

с която е поискал да бъде открито производство по несъстоятелност, практически е 

упражнил вече правото си на иск, като го е релевирал пред съда, не е освободен от 

задължението за предявяване на вземането си. От една страна, този подход е разби-

раем. Синдикът е органът, който има за задача да прецени основателността на пре-

дявените вземания и с оглед комплексното разглеждане на всички предявени взе-

мания те трябва да му бъдат поднесени по един и същ начин. От друга страна, това 

двойно предявяване едва ли може да бъде оправдано. Както молбата за откриване 

на производството по несъстоятелност, така и предявяването на вземанията се пра-

ви пред съда (чл. 685, ал. 1 ТЗ). И двата случая направеното волеизявление трябва 

да бъде подкрепено с достатъчно доказателства. Съдът по несъстоятелността тряб-

ва да прецени основателността на претенцията на кредитора, за да може да прецени 

дали длъжникът е неплатежоспособен. Така практически повторното предявяване 

на същото вземане се оказва излишно, тъй като повторната преценка от страна на 

                                                           
1 Стефанов, С., Топчиева, Р., Митева, Д., Б. Николова. Актуални въпроси на производството по не-

състоятелност. София, 2013 г., с. 154. 
2 Законът прави изключение от този принцип само по отношение на две категории вземания: на 

работници и служители, произтичащи от трудови правоотношения, и публични вземания, установени 

с влязъл в сила акт (чл. 687 ТЗ). 
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синдика в никакъв случай не може да бъде по-точна и юридически обоснована. 

Препоръчително е de lege ferenda в закона да се предвиди автоматично включване 

на вземането на кредитора, започнал производството с молба, в списъка на предя-

вените вземания. 
Пълноправни кредитора на несъстоятелността са тези, чиито вземания са приети 

и отразени в списъка на приетите вземания. 
 
2.3. Еманципирани кредитори 

2.3.1. Категории 
По изключение законът дава възможност и на кредитори, чиито вземания не са 

приети, да бъде даден статут, който почти ги приравнява на кредитори на несъстоя-

телността (чл. 673, ал. 3 ТЗ). Тези кредитори са обособени в четири категории
1: 

 кредитор, който преди откриването на производството по несъстоятелност е 

предявил иск срещу длъжника, производството е била спряно и вземането му не е 

включено в утвърдения от съда списък на приетите вземания, който е възобновил 

спряното производство (чл. 637, ал. 3, т. 1 ТЗ); 
 кредитор, който преди откриването на производството по несъстоятелност е 

предявил иск срещу длъжника, и производството е било спряно, вземането му е 

било включено в списъка на приетите от синдика вземания, но срещу него е напра-

вено възражение по реда на чл. 692, ал. 3 ТЗ, който е възобновил спряното произ-

водство (чл. 637, ал. 3 т. 2 ТЗ); 
 кредитор с неприето вземане, който е предявил иск по чл. 694 ТЗ;  
 кредитор с прието вземане, срещу когото е предявен иск по чл. 694 ТЗ за ус-

тановяване несъществуване на вземането му. 
Наличието на посочените от закона предпоставки пораждат едно ново субектив-

но право за кредитора – да поиска от съда да бъде еманципиран и да му бъде пре-

доставено право на глас. 
 

2.3.2. Процедура по еманципация 
Предоставянето на право на глас става в малко специално производство пред 

съда. За съжаление, законодателят е бил твърде пестелив по отношение на проце-

дурата. Тя започва по искане от страна на засегнатия кредитор и несъмнено компе-

тентен е съда по несъстоятелността. Законът съдържа единствено указания относно 

доказването на вземането. По отношение на първите две категории кредитори (тези 

с висящи съдебни и арбитражни дела) се въвежда изричното изискване да предста-

вят „убедителни писмени доказателства”, с които още веднъж да докажат пред съда 

съществуването на вземането си. По отношение на другите две категории кредито-

ри тези, които са упражнили правото си на иск едва с предявяването на вземанията 

в производството по несъстоятелност, такива изисквания няма. В теорията така 

въведеният двойствен режим на доказване се определя като неоправдан
2
. Критиката 

е основателна и могат да се изкажат много доводи в нейна подкрепа – най-малкото 

                                                           
1 Вж. подробно Калайджиев, А. Оздравяване на предприятието. София, Труд и право, 2006 г., 

с. 61-62. 
2 Калайджиев, А. Оздравяване на предприятието. София, Труд и право, 2006 г., с. 63. 
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следва да се има предвид, че съгласно чл. 685, ал. 2 ТЗ кредиторът е задължен да 

представи писмени доказателства към заявлението за предявяване на вземането си. 

Логично е да представи всички доказателства, с които разполага и това поставя 

въпроса какви още доказателства би могъл да представи в една процедура по 

чл. 673, ал. 3 ТЗ? Липсват законови указания относно вида на заседанието и съот-

ветно призоваване на заинтересовани страни, срокове на произнасяне, акта, с който 

се произнася съдът. Въпреки изискването на допълнителни доказателства, твърде 

скромната правна уредба единствено налага извода, че решението на този въпрос 

зависи единствено от субективната преценка на съда. Така най-сериозният законо-

дателен пропуск е липсата на възможност за обжалване на съдебният акт
1
, с който 

съдът се произнася по отправено искане за предоставяне на право на глас. Препо-

ръчително е de lege ferenda процедурата по еманципация на кредиторите, чиито 

вземания не са в одобрения от съда списък с приетите вземания да се прецизира. 

Мислимо е дори право на глас да се предоставя на всеки от кредиторите, който 

попада в някоя от описаните четири категории, стига изрично да го е поис-

кал. Подобно разрешение би дало добри възможности на тези кредитори да защи-

тават интересите и да бъдат активни участници в производството като същевре-

менно това, с нищо не накърнява интересите на останалите кредитори. Подобно 

разрешение би направило излишно и по-детайлното уреждане на процедурата по 

еманципация.  
 
ІІІ. Видове кредитори 
В производството по несъстоятелност участват множество кредитори, които съ-

образно различни критерии могат да бъдат предмет на различни класификации. 

Изследването на различните видове кредитори има важно практическо значение 

тъй като наред с основните права в производството те разполагат и допълнителни, 

които имат различно съдържание за различните категории. 
 

1. Стари и нови кредитори 

Най-важното деление на кредиторите е с оглед на момента, към който са въз-

никнали техните вземания. Спрямо тези две категории законът подхожда по разли-

чен начин.  
 

1.1. Кредитори на вземания, възникнали до датата на откриване  

      на производството по несъстоятелност (стари кредитори) 

Основната категория кредитори са тези, чиито вземания са възникнали до датата 

на откриване на производството по несъстоятелност. Практически точно тези взе-

мания са в основата на несъстоятелността, тъй като спрямо тях ще бъде установя-

вана неплатежоспособността на длъжника. Законът забранява изплащането на тези 

вземания след откриването на производството освен по специалния ред за разпре-

                                                           
1 Подлежащите на обжалване съдебни актове в производството по несъстоятелност са numerus 

clausus. Чл. 613а, ал. 1 ТЗ съдържа изчерпателен списък на обжалваемите актове и определенията по 

чл. 673, ал. 3 ТЗ не са сред тях. В съдебната практика няма съмнение, че това определение е необжал-

ваемо (вж. О № 1051/29.12.2011 г., по ч.т.д. № 847/2011 г., Т.К., ІІ Т.О./ ВКС, източник www.ciela.net). 
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деление на осребреното имущество в ликвидационната фаза. Предявяването на тези 

вземания е обвързано с преклузивни срокове. Непредявяването в срок води до погася-

ване на съответното вземане независимо дали производството ще се развие към класи-

ческата ликвидационна фаза, или ще бъде приет и утвърден ликвидационен план. 
 
1.2. Кредитори на вземания, възникнали след датата на откриване  

            на производството по несъстоятелност (нови кредитори) 

Вземанията, възникнали след датата на откриване на производството, имат 

много важно значение за създаването на реални възможности за оздравяване на 

предприятието. Това са нови задължения на длъжника, които възникват във връз-

ка със заплащането на суровини, енергия, услуги, работна сила, чрез които него-

вото предприятие може да продължи да функционира и след откриването на про-

изводството и по такъв начин да бъде гарантирана възможност за стартиране и 

изпълнение на алтернативната оздравителна фаза на производството. По тази 

причина законодателят е направил опит да създаде предимства за новите креди-

тори, чрез които да гарантира техните интереси и да ги мотивира да продължат да 

доставят на длъжника в производство по несъстоятелност. Най-важното предимс-

тво за новите задължения е изрично уредената възможност да бъдат изплащани 

веднага на падежа (чл. 639, ал. 1 ТЗ). За съжаление, Законът е непоследователен в 

този си опит и това е единственото предимство за новите кредитори. В случай че 

те не могат пълноценно да се възползват от него (т.е. да получат дължимото на 

падежа), по отношение на тях са приложими редица ограничения и правила, кои-

то ги поставят в неблагоприятно положение: 
 Забраната за образуване на съдебни и арбитражни дела и изпълнителни про-

изводства засяга и тези вземания и съответно те трябва да бъдат предявени в произ-

водството. Предявяването става по общия ред като за тях се съставя допълнителен 

списък (чл. 688, ал. 3 ТЗ). Единственото облекчение е, че за тях не важат сроковете 

за предявяване, които текат по отношение на старите вземания. 
 Изплащането на тези вземания става по общия за ликвидационната фаза ред – 

след осребряване на масата на несъстоятелността при спазване на привилегиите по 

чл. 722, ал. 1 ТЗ. Наистина закона им дава статута на привилегировани вземания, но 

с неблагоприятен ранг (чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ) – само един ред пред хирографарните 

вземания (чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ). С оглед изтъкнатата вече важност на тези вземания 

е препоръчително de lege ferenda тези вземания да получат по-преден ранг, като 

бъдат поставени в трети или четвърти ред, веднага след реалните обезпечения и 

правото на задържане. 
 Тези вземания не могат да получат допълнителни обезпечения от масата на 

несъстоятелността, което би им гарантирало и по-преден ранг на удовлетворяване. 

Такава възможност съществуваше в чл. 639, ал. 2 ТЗ, но беше премахната през 

2006 г.
1 В мотивите към законопроекта не се предлага обосновка какво е наложило 

тази промяна. Удачно е de lege ferenda възможността за даване на обезпечения на 

новите вземания да бъде възстановена. 

                                                           
1 Вж. § 33 т. 3 ЗИДТЗ, обн., ДВ, бр. 38/2006 г. 
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 Новите кредитори са лишени и от възможността да предлагат оздравителен 

план и практически не участват в оздравителното производство. Изрична забрана за 

това липсва в закона, но в теорията
1 се приема без съмнения. Това виждане би мог-

ло да бъде споделено, но следва да се има предвид новата ал. 42 на чл. 707 ТЗ, която 

предвижда, че с решението за утвърждаване на оздравителния план съдът осъжда 

длъжника да плати новите вземания, но само ако в оздравителния план не е пред-

видено нещо друго. Тази норма практически е в пряко противоречие с ал. 1 на 

чл. 706 ТЗ, според която оздравителният план е задължителен за длъжника и стари-

те кредитори – e contrario не е задължителен за новите кредитори. Така, от една 

страна, оздравителният план не обвързва новите кредитори, а от друга, законът 

изрично допуска възможността чрез него да се преобразуват и новите задължения. 

Това съвсем категорично и несъмнено подчертава възможността оздравителният 

план да има преобразуващо действие и по отношение на тези задължения. В такава 

ситуация лишаването на новите кредитори от възможност за участие в оздравител-

ното производство е сериозно нарушение на техните права. De lege ferenda следва 

това противоречие да бъде отстранено. Препоръчително е да се промени нормата 

на чл. 707, ал. 4 ТЗ като категорично се уреди, че с решението за утвърждаване на 

оздравителния план съдът осъжда длъжника да плати новите вземания. Евентуал-

ното участие на новите кредитори в оздравителния план не защитава техните инте-

реси. На фона на старите задължения новите са много по-малко и старите кредито-

ри лесно биха могли с преобладаващите си гласове да ги поставят в още по-
неблагоприятно положение. 

С изменението на ТЗ през 2006 г. беше създадена още една категория нови кре-

дитори. До промяната подлежащите на удовлетворяване вземания имаха времева 

граница – до датата на решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност. 

Вземанията, възникнали след това, не подлежаха на удовлетворяване. Практиката 

показа, че и след тази дата възникват вземания, които са важни за производството. 

Въпреки че с решението за обявяване в несъстоятелност дейността на предприятие-

то формално се прекратява (чл. 711, ал. 1, т. 1 ТЗ), това не става автоматично и вед-

нага. До заличаването на длъжника в търговския регистър с решението по чл. 735, 
ал. 1 ТЗ предприятието му продължава да има нужда от енергия, стоки, услуги, 

които генерират необходими разходи. Могат да се разделят най-общо две катего-

рии разходи: тези, необходими за функциониране на производството (възнагражде-

ние на синдика, разходите за попълване, управление, оценяване и разпределение на 

масата), и тези за приключване на дейността (трудови възнаграждения съотв. обез-

щетения за прекратяване на трудовите отношения, дължими на работници и служи-

тели, разходи за наеми на помещения, електроенергия и др.). В случаите, когато 

                                                           
1 Вж. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност, 4-то изд. В. Търново, Абагар, 2014 г., с. 202; Ка-

лайджиев, А. Оздравяване на предприятието. София, Труд и право, 2006 г., с. 53-54, който обосновава 

виждането си чл. 706, ал. 1 ТЗ, според който оздравителният план не е задължителен за новите креди-

тори и те затова нямат правен интерес да участват в производството по приемането му (следва обаче 

да се има предвид, че трудът е публикуван през 2006 г., когато създаващата проблеми ал. 4 на чл. 707 

ТЗ все още не съществува). 
2 Създадена със ЗИДТЗ, обн., ДВ, бр. 101/2010 г. 
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длъжникът е физическо лице, се обособява и трета категория разходи – определе-

ната издръжка на длъжника и на неговото семейство. С отмяната на времевата гра-

ница всички тези вземания справедливо получиха възможност за удовлетворяване 

от масата на несъстоятелността. Следва да се отбележи, че по-голямата част от тях 

дори имат по-високо привилегировано положение и се удовлетворяват в трети ред 
– разноски по несъстоятелността (чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ). Легалното определение на 

разноските по несъстоятелността по чл. 723 ТЗ практически покрива по-голямата 

част от тези вземания. Доколкото възникнат такива, които не могат да бъдат опре-

делени като разноски по несъстоятелността, те ще бъдат удовлетворени в 7-ми ред. 
 
2. Обезпечени кредитори 

Съгласно чл. 618, ал. 1 ТЗ кредиторите запазват обезпеченията си в производст-

вото по несъстоятелност. Този общо формулиран принцип е доразвит и в детайлите 

на правната уредба на производството. Обезпечените кредитори разполагат с реди-

ца конкретни права (напр. в имат 1-ви ранг на привилегия при разпределение на 

осребреното имущество) и образуват отделен клас кредитори при гласуването за 

вземане на важни решения от събранието на кредиторите. 
Преобладаващата част от обезпечените кредитори са такива, в чиято полза е уч-

реден залог или ипотека. В много норми на ТЗ изрично се споменава този вид обез-

печения. Наред с това законът в много норми използва само събирателното понятие 

„обезпечения”. Залогът на вземане не е споменат в Закона, въпреки че по своята 

правна същност стои по-близо да вещните обезпечения, отколкото до личните. 

Възниква логичният въпрос кои обезпечения придават на кредитора на несъстоя-

телността качеството на обезпечен кредитор? В теорията се приема, че това са само 

вещните обезпечения. Приравнен е и ретенторът, който упражнява право на задър-

жане. Кредиторите с лични обезпечения следва да са третират като необезпечени 

кредитори
1
. Застъпеното становище следва да бъде споделено. В повечето хипотези 

ТЗ урежда специални правила именно за кредиторите, обезпечени със залози и ипо-

теки. Наред с това личните обезпечения се изразяват в едно ограничено или неог-

раничено по размер допълнително чуждо задължение, което да гарантира главното 

и категорично не може да се определи като актив, който принадлежи към масата на 

несъстоятелността или има някаква връзка с нея. 
Особена категория обезпечени кредитори са тези, в чиято полза има учреден 

особен залог. За да придобият качеството „кредитори на несъстоятелността”, 

тези кредитори също имат задължението да предявят своите вземания. Придобива-

нето на известни преферентни права е свързано с наличието на една допълнително 

предпоставка – кредиторът следва да е пристъпил към изпълнение върху заложено-

то имущество. Съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за особените залози (ЗОЗ)
2 това 

обстоятелство подлежи на вписване в Централния регистър на особените залози 
(ЦРОЗ). Откритото впоследствие производство по несъстоятелност не спира започ-

налото изпълнение (чл. 43, ал. 1 ЗОЗ) и заложният кредитор осребрява сам заложе-

                                                           
1 Вж. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност, 4-то изд. В. Търново, Абагар, 2014 г., с. 202., също 

Калайджиев, А. Оздравяване на предприятието. София, Труд и право, 2006 г., с. 86 и 102. 
2 ЗОЗ, обн., ДВ, бр. № 100 от 22.11.1996 г., посл., изм., ДВ, бр. № 50/2015. 
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ната вещ по правилата на ЗОЗ. Заложената вещ практически излиза от масата на 

несъстоятелността. В този дух е и ал. 2 на чл. 43, която задължава синдика да пре-

даде на заложния кредитор заложената вещ, за да може сам да извърши изпълнени-

ето по чл. 32 върху нея. Според съдебната практика синдикът следва да изпълни 

това задължение и преди кредиторът да е пристъпил към изпълнение
1
. Достатъчно 

е да е налице, вписан в ЦРОЗ, особен залог. Нормата на чл. 43 ЗОЗ има общ харак-

тер и не конкретизира за кои залози по ЗОЗ се отнася, от което следва, че е прило-

жима по отношение на всички видове залози, уредени в този закон. Така в случаи-

те, когато предмет на особен залог е цялото търговско предприятие на длъжника по 

чл. 4, ал. 1 т. 5 ЗОЗ синдикът ще трябва да предаде цялото предприятие (т.е. прак-

тически цялата маса на несъстоятелността!) на заложния кредитор. Когато креди-

торът пристъпи към изпълнение по реда на чл. 46 и сл. ЗОЗ, той ще има право да си 

назначи и заложен управител по реда на ал. 3 на чл. 46 ЗОЗ, който практически ще 

изземе голяма част от функциите на синдика. Посочената хипотеза може в практи-

чески план да създава множество проблеми и определено се нуждае от законода-

телна намеса. Необходимо е de lege ferenda съвсем ясно да се уреди съотношението 

на компетенциите на синдика и на заложния управител. 
Наред с кредитора, в чиято полза е учреден особен залог, ТЗ познава и още една 

особена категория обезпечени кредитори с допълнителна привилегия сами да ос-

ребряват заложената вещ. Съгласно чл. 719 от ТЗ заложените вещи, които се дър-

жат от кредитора или от трети лица, се изискват от синдика и се осребряват от него 

съобразно специалните правила на глава 46 ТЗ. Законът изрично изключва от това 

правило онези видове залози, при които по силата на закон е предвидена възмож-

ност за продажба от страна на кредитора без съдебна намеса. В действащото зако-

нодателство съществуват два вида подобни залози: търговския залог по чл. 310 и 

сл. ТЗ и банковия залог по чл. 60, ал. 3 от Закона за кредитните институции
2. 

Докато банковият залог почти не се използва в практиката поради твърде сложния 

ред за продажба без съдебна намеса
3 и много по-достъпния особен залог по ЗОЗ, 

търговският залог намира широко приложение предимно във формата на уредените 

от закона законни залози
4
. Тези кредитори имат право да задържат заложената вещ 

и сами да я осребрят по реда на чл. 311 от ТЗ. 
 
 

 

                                                           
1 Според т. 3 от мотивите на Решение № 1084/25.07.2002 г., гр. д. № 701/2002 г., V Г.О./ВКС, „Ако 

изпълнението по ЗОЗ не е започнало, синдикът е длъжен служебно съгласно чл. 43, ал. 2 ЗОЗ да изди-

ри заложните кредитори и им предаде заловеното имущество за изпълнение по реда на чл. 32 ЗОЗ.” 
(източник www.ciela.net). 

2 Нататък ЗКИ, обн., ДВ, бр. № 59 от 21.07.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., посл. изм., ДВ, 

бр. 50/2015. 
3 Вж. Наредба № 35 от 8 декември 1997 г. за реда за продажба чрез търг на движими вещи, зало-

жени в полза на банка (обн., ДВ, бр. № 123 от 22.12.21997 г.), която по силата на § 8 от ПЗР на ЗКИ 

запази своето действие. 
4 ТЗ урежда законни залози в полза на комисионера (чл. 357 ТЗ), на спедитора (чл. 361, ал. 2 във 

връзка с чл. 357 ТЗ), на превозвача (чл. 375 ТЗ) и на влогоприемателя в публичен склад (чл. 583 ТЗ). 
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3. Привилегировани, хирографарни и терминални кредитори 

С оглед на привилегиите при разпределение на осребрената маса на несъстоя-

телността, залегнали в чл. 722, ал. ТЗ, могат да се обособят три вида кредитори: 

привилегировани, хирографарни и терминални кредитори. Освен различната по-

редност при изплащане на дължимите суми видовете кредитори имат и други спе-

цифични права, съответно са лишени от такива.  
 
3.1. Хирографарни кредитори 

Хирографарният кредитор е класическият кредитор. Той не разполага с никак-

ви привилегии и специални права. Неговото правно положение може да послужи 

като мащаб за установяване на правното положение на другите две категории 

кредитори – привилегировани и терминални. Хирографарният кредитор е поста-

вен от законодателя на осми ред в йерархията на привилегиите. Всички кредито-

ри, които ще получат суми при разпределение на осребрената маса на несъстоя-

телността, преди него могат да бъдат определени като привилегировани кредитори. 

Кредиторите, които са подредени в останалите редове след осми, принадлежат към 

категорията на терминалните
1 кредитори.  

 
3.2. Привилегировани кредитори 

Привилегированите кредитори от своя страна могат да се разглеждат в две кате-

гории: кредитори с относителна привилегия и кредитори с абсолютна привилегия. 
 

3.2.1. Кредитори с относителна привилегия 
В първата категория попадат кредиторите с вземания, обезпечени със залог или 

ипотека, или запор или възбрана, вписани по реда на Закона за особените залози 
(чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ) и тези, чиито вземания са обезпечени с упражнено право на 

задържане (чл. 722 ал. 1, т. 1 ТЗ). Привилегията на тези кредитори има относителен 

характер, тъй като е обвързана с конкретна вещ – заложената, съотв. върху която е 

упражнено правото на задържане. Обстоятелството, че тези привилегии са поставе-

ни в първи и втори ред не означава, че тези кредитори ще получат това, което им се 

дължи преди всички останали. Плащания към тях могат да бъдат извършени само 

след като съответната вещ бъде продадена. Тези кредитори имат право на предпоч-

тително удовлетворение, но само от сумата, която бъде получена от продажбата на 

тази вещ. В случай че така получената сума не е достатъчна, за да покрие вземането 

изцяло, кредиторът попада за остатъка обикновено в реда на хирографарните кре-

дитори
2 – 8-ми ред. Кредиторите от тази категория разполагат и с още едно пре-

димство. Те имат право да получат дължимото, което може да бъде изплатено пря-

ко от постигнатата цени при продажбата на заложената вещ веднага (чл. 724, ал. 3 и 

                                                           
1 От лат. terminus – край. 
2 Теоретично е възможно вземането да попадне и в по-горен ред, ако има и абсолютна привилегия 

на друго основание, но внимателният анализ на абсолютните привилегии води до практическия извод, 

че това е малко вероятно – основанията за възникване на тези вземания са такива, че при тях вещните 

обезпечения са твърде рядко приложими. 
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4 ТЗ). Не е необходимо да бъде изготвяна сметка за разпределение по реда на 

чл. 727 и сл. ТЗ. 
 

3.2.2. Кредитори с абсолютна привилегия 
В тази категория попадат кредитори, на които законът предоставя предимства 

поради характера на техните вземания като основания за възникването им или 

дори особености на личността на кредитора, с което цели да гарантира приорите-

та на обществения интерес и социалната справедливост. По тази причина после-

дователността на изплащане в тази категория следва точно поредността на редо-

вете, уредени от ТЗ. В тази категория попадат вземанията, подредени от закона в 

редове от 3 до 7: 
 Разноски по несъстоятелността (чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ). Легално съдържание 

на това понятие предлага чл. 723 ТЗ. Това са вземания, които са възникнали пора-

ди разходи, направени за стартиране на самото производство, поддържането на 

неговия нормален ход и запазването на стойността на търговската предприятие на 

длъжника. Както беше отбелязано, в тази категория попада и преобладаващата 

част от вземанията, които са възникнали след обявяването на длъжника в несъс-

тоятелност. 
 Вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди да-

тата на решението за откриване на производството по несъстоятелност (чл. 722, 
ал. 1, т. 4 ТЗ). Сравнително високият ред на привилегии на тези вземания е проява 

на принципа на социална справедливост. Освен тази привилегия на кредиторите 

работници и служители се предоставят множество други права, които им позволя-

ват да участват пълноценно в производството и да защитават своите интереси. 
 Издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица (чл. 722, ал. 1, т. 5 

ТЗ). Издръжката, която е определена на длъжника и непосредствените членове на 

неговото семейство, се разглежда от Закона като част от разноските по несъстоя-

телността (чл. 723, т. 5 ТЗ). Семейният кодекс
1 не предлага легална дефиниция на 

понятието „семейство”. В теорията и практиката се приема, че семейството в тесен 

смисъл включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца. Така извън семейст-

вото остават всички други лица, които в широк смисъл също могат да се разглеж-

дат като част от семейството, но по смисъла на чл. 722, ал. 1, т. 5 във връзка с 

чл. 723, т. 5 ТЗ се явяват трети лица. СК урежда право на издръжка за някои от тях
2. 

 Публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, так-

си, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали до датата на решение-

то за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 722 ал. 1 т. 6 ТЗ). Законът 

отделя специално внимание на тази категория вземания. Регламентирането на раз-

лични преференциални права и привилегията при изплащане е израз на гаранциите, 

които дава законодателят на приоритета на обществения интерес в производството 

по несъстоятелност. Следва още да се отбележат и някои други особености на тези 

вземания: те попадат в категорията вземания, които могат да предизвикат неплате-

                                                           
1 Нататък СК, обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 01.10.2009 г., посл., изм., ДВ, бр. 68/2013 г. 
2 Вж. чл. 141, т. 2-6 СК. 
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жоспособността на длъжника (чл. 608 ал. 1 т. 2 ТЗ). Тези, които са възникнали въз 

основа на влязъл в сила акт, не подлежат на предявяване, а се включват служебно 

от синдика в списъка на приетите вземания, уведомяването на основния публичен 

кредитор (Национална агенция по приходите, нататък НАП) е задължително при-

ложение
1 към молбата до съда за откриване на производство по несъстоятелност 

(чл. 628, ал. 3 ТЗ). 
 Вземания, възникнали след датата на решението, за откриване на производст-

вото по несъстоятелност и неплатени на падежа (чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ). Както бе-

ше обсъдено тази категория кредитори незаслужено са получили последния ред 

привилегии преди хирографарните кредитори. Тези вземания произтичат от раз-

ходи, които са свързани със съхраняването на предприето на длъжника не само с 

оглед на евентуална оздравителна процедура, но и с цел съхраняване на стойност-

та на отделните елементи от масата на несъстоятелността. Затова е необходимо да 

се предоставят повече гаранции и предимства на тази категория кредитори, те 

трябва да бъдат мотивирани да не прекъсват отношенията си с длъжника, срещу 

когото е открито производство по несъстоятелност, и да продължат да му доста-

вят стоки и услуги. 
 
3.3. Терминални кредитори 
Наред с хирографарните и привилегированите кредитори законът определя и 

още една категория кредитори. Това са субекти, които имат вземания с по-малко 

обществено икономическо значение. На това основание Законът разпорежда тяхно-

то удовлетворяване да се извърши само след пълното удовлетворяване на всички 

други вземания (чл. 616, ал. 2 от ТЗ). Това принципно правило е доразвито и редът 
на привилегиите по чл. 722, ал. 1 от ТЗ. Законът им отрежда последните редове за 

изплащане (т. 9-12). След да се отбележи, че последните редове за изплащане не са 

единствените негативи в техния правен статут. Законът ги поставя в по-лошо по-

ложение и в други хипотези: 
  Терминалните кредитори не могат да се еманципират, когато вземанията им 

не са попаднали в списъка на приетите вземания. Чл. 673, ал. 4 от ТЗ не допуска да 

им се предоставя право на глас в тези случаи. 
 Те са лишени и от правото да предлагат план за оздравяване на предприятие-

то (чл. 697, ал. 2), но ако има предложен такъв участват в неговото приемане като 

отделен клас в събранието на кредиторите (чл. 703, ал. 2, т. 5 от ТЗ). 
 

4. Кредитори с непарични вземания 
Едно от действията на решението за откриване на производство по несъстоятел-

ност се проявява в трансформацията на непаричните имуществени вземания в па-

рични (чл. 617, ал. 2). Тази разпоредба следва да се тълкува ограничително. В слу-

                                                           
1 В практиката това уведомление се разглежда като задължителна процесуална предпоставка за 

стартиране на производството. Липсата на това уведомление е основание за прекратяване на произ-

водството. Тази практика всъщност е порочна и не отговаря на целите на производството по несъстоя-

телност. Тя води само до забавяне и протакане на реалното начало на производството, което практи-

чески води само до разпиляване на имуществото на неплатежоспособния длъжник.  
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чай че длъжникът може да изпълни това задължение точно (т.е. така както е дого-

ворено) и след откриването на производството, то трансформацията му в парично 

задължение не може да бъде пречка за такова изпълнение. Трансформацията следва 

да се използва единствено за целите на предявяването на вземанията и за извърш-

ване на евентуални прихващания. 
 

5. Кредитори с вземания под условие 
Кредиторите с вземания под отлагателно или прекратително условие образуват 

отделна категория кредитори. Изискуемостта техните права е обусловена от бъде-

щи несигурни събития. На тях се дължи, но само ако отлагателното условие се 

сбъдне или прекратителното условие не се прояви. Чл. 725 въвежда два отделни 

режима за вземанията под отлагателни условия и за вземанията под прекратителни 

условия. Вземанията под отлагателно условие се третират като оспорени вземания. 

За тях се образуват резерви, които се съхраняват до изготвянето на окончателната 

сметка за разпределение. В случай че условието не се сбъдне и вземането не въз-

никне, резервата се освобождава и сумата постъпва в общата маса на несъстоятел-

ността и се използва за удовлетворение на другите кредитори. 
Вземанията под прекратителни условия се включват в разпределителната сметка 

като безусловни и се изплащат. В тази хипотеза има значение формулировката на 

конкретното условие. От нея ще зависи към кой момент ще се пристъпи към изп-

лащане на вземането. В случай че от условието не може да се направи извод за ня-

каква времева граница, приоритет ще има само съответния ред на привилегии на 

това вземане. 
 

7. Чуждестранни кредитори 
Чуждестранните кредитори са равнопоставени на местните кредитори (чл. 616, 

ал. 3 ТЗ). По отношение на тях са налице две допълнителни изисквания, които не ги 

поставят в по-неблагоприятно положение. Кредитор, чието седалище е в чужбина и 

няма адрес в страната (напр. регистриран клон по чл. 17а ТЗ), има задължението да 

посочи съдебен адрес в страната. Неизпълнението на това задължение не води до 

преки неблагоприятни последици. Законът разпорежда в тези случаи призовки и 

съобщения да се обявяват в Търговския регистър (чл. 619, ал. 2 ТЗ). По такъв начин 

се гарантира нормалният ход на производството чрез навременно връчване на кни-

жа и съобщения и същевременно се дава възможност на чуждестранния кредитор 

да узнае за такива съобщения, за което е достатъчно да проявява грижата да прове-

рява партидата на длъжника по електронен път. 
Доколкото вземането на чуждестранен кредитор е в чужда валута за нуждите на 

производството, то се трансформира в български левове по курса на Българската 

народна банка към датата на решението за откриване на производството по несъс-

тоятелност (§ 2 ДР на ТЗ). Действително чуждестранният кредитор има интерес да 

получи дължимото му във валутата, в която е договорено. Целта на разпоредбата е 

да улесни производството по несъстоятелност. Постъпленията от осребряване на 

масата на несъстоятелността са в местна валута. Така чуждестранният кредитор ще 
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получи левовата равностойност на вземането си и ще трябва за своя сметка да заку-

пи чуждестранната валута, която предпочита. 
 
 
IV. FAZIT 
В производството по несъстоятелност участват множество различни категории 

кредитори. Законът им предоставя най-различни права, които отговарят на специ-

алните характеристики на отделните категории. Част от правата на кредиторите 

имат индивидуален характер и могат да се упражнят от всеки кредитор самостоя-

телно. Друга категория права имат колективен характер и могат да се упражняват 

от колективен орган (напр. събранието на кредиторите и комитета на кредиторите). 

Системата от правата на кредиторите показва редица особености и съобразно фаза-

та на производството по несъстоятелност, в която възникват и могат да бъдат уп-

ражнени – преди откриване на производството, след откриване на производството, 

след обявяване на длъжника в несъстоятелност и след приключване на производст-

вото по несъстоятелност. Специален комплекс индивидуални колективни права са 

предвидени в алтернативната оздравителна фаза. Разгледаните различни категории 

кредитори позволяват един по-пълноценен анализ на техните права както в различ-

ните фази на производството по несъстоятелност.  
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ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ „ИНТЕНЗИВЕН ПРЕОБРАЗУВАЩ ПРАВЕН 

ЕФЕКТ“ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ СЛУЧАЙ ПРИ БЕЗРАБОТИЦАТА 

доц. д-р Ивайло Стайков,  

департамент „Право“, НБУ, 

istaikov@nbu.bg 

Резюме: предмет на научен анализ е въпросът относно т.нар. „интензивен 

преобразуващ правен ефект” на осигурителния случай при настъпване на осигуре-

ния социален риск „безработица”. Аргументира се тезата, че тази теоретична 

правна конструкция е неприложима по отношение на осигурения риск в краткос-

рочното държавно обществено осигуряване. 

 

Ключови думи: безработица, осигурен социален риск, осигурителен случай, 

правна конструкция, осигурително правоотношение, осигурително право, теория 

 

Summary: Subject-matter of scientific analysis is the issue of the so called „intensive 

transforming legal effect” of the social security event in case of unemployment as insured 

social risk. The thesis is supported that this theoretical legal construction is not 

applicable with regard to that insured risk in the short-term state social security. 

 

Key words: unemployment, insured social risk, social security event, legal constru-

ction, social security relationship, social security law, theory 

 
 
І. Предмет на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и 

безработния е материалното обезпечение поради реализацията на осигурения соци-

ален риск „безработица”
1
. Съдържанието на това правоотношение са субективното 

                                                           
1 За правната уредба, правната същност, осигурените лица и осигурителноправните последици от 

реализацията на осигурения социален риск „безработица” по отмененото и по действащото осигури-

телно законодателство вж. Янулов, Ил. Трудово право и социално законодателство. Ч. І. С., Държавно 

висше училище за финансови и административни науки, 1946, с. 224-235; от него: Общественото 

осигуряване при капитализма и социализма. С., БАН, 1964, с. 280-287; Кацаров, Ив. Теория на общес-

твеното осигуряване. Ч. І. Свищов, 1967, с. 60-62; Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на 

безработния. С., Сиби, 1995, с. 11-68, 117-160; от нея: Осигуреният социален риск „безработица”. – 
Търг. право, 1993, № 5; Обезщетение за безработица според българското осигурително законодателст-

во. – Съвременно право, 1993, № 6, с. 43-54; Понятието „безработен” в новото българско законодател-

ство. – Пр. мисъл, 1998, № 3, с. 76-89; Осигурени социални рискове. С., Сиби, 1997, с. 67-77; Краткос-

рочно обществено осигуряване. 2. изд. С., Сиби, 1998, с. 92-118; Осигурително право. 4. изд. С., Сиби, 

2012, с. 202-208, 362-377; Йосифов, Н. За новата уредба на закрилата при безработица и насърчаване 

на заетостта. – Търг. право, 1998, № 2, с. 8-17; № 3, с. 23-33; от него: Осигурително право. С., Албат-

рос, 1997, с. 126-129, 158-162; Мръчков, В. Обезщетения и помощи при безработица. – Държава и 

mailto:istaikov@nbu.bg
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материално право на безработния да получи обезщетение за безработица, както и 

някои негови юридически задължения към осигурителния орган (чл. 54г, ал. 2 и 

чл. 54д, ал. 3 КСО), и юридическото задължение на осигурителния орган да зап-

лаща обезщетението за безработица. Обект на правоотношението е паричното 

обезщетение за безработица като вид осигурително обезпечение по краткосрочно-

то държавно обществено осигуряване (ДОО)
1
. Това е самостоятелен вид осигури-

телно правоотношение в системата на осигурителни правоотношения в краткос-

рочното ДОО. 
Предмет на научен анализ в настоящата статия е въпросът относно т.нар. „ин-

тензивен преобразуващ правен ефект” на осигурителния случай при настъпване на 

осигурения социален риск „безработица”
2
. Аргументира се тезата, че тази теоре-

тична правна конструкция е неприложима по отношение на осигурения социален 

риск в краткосрочното ДОО
3. 

                                                                                                                                                               
право, 1991, № 1, с. 12-22; от него: Коментар на Закона за закрила при безработица и насърчаване на 

заетостта. – В: Сб. Трудови отношения. С., ИК „Труд и право”, 1998, с. 727-751; Осигурително право. 

6. изд. С., Сиби, 2014, с. 208-216, 274-279. 
1 По действащото осигурително право безработицата е свързана с едно-единствено осигурително 

плащане по краткосрочното ДОО – обезщетение за безработица. В исторически аспект при действието 

на ПМС № 57 от 1989 г. за пренасочване и ефективно използване на освобождаващата се работна сила 

(отм.), ПМС № 110 от 1991 г. за решаване на неотложни проблеми на заетостта и безработицата 

(отм.), Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (ЗЗБНЗ) от 1997 г. (отм.), Закона 

за пенсиите (отм.), Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (отм.) и Закона за социалното 

подпомагане от 1998 г. (отм.), реализацията на осигурения социален риск безработица пораждаше 

много повече осигурителни права по краткосрочното и по дългосрочното ДОО, както и права по со-

циалното подпомагане. Освен обезщетението за безработица при определени материалноправни 

предпоставки се предоставяха и осигурителни помощи за безработица, социална пенсия за безработи-

ца, както и специална социална помощ от социалното подпомагане. Вж. за тези осигурителни и соци-

ални плащания Йосифов, Н. Осигурително право. Цит. съч., с. 158-162, 179; Средкова, Кр. Обезщете-

ние за безработица според българското осигурително законодателство. Цит. съч., с. 43-53; от нея: 

Краткосрочно обществено осигуряване. Цит. съч., с. 19-28, 101-118; Пенсионно осигуряване. С., Сиби, 

1999, с. 92-94; Социално подпомагане. С., Сиби, 1998, с. 66-68; Мръчков, В. Обезщетения и помощи 

при безработица. Цит. съч., с. 21-29; от него: Коментар на Закона за закрила при безработица и 

насърчаване на заетостта. Цит. съч., с. 727-751; Осигурително право. 2. изд. С., Сиби, 2001, с. 220, 

287-298. Следователно по отмененото законодателство имаше многообразие на обекта (повече от 

един обект) на осигурителното правоотношение между осигурителния орган (тогава Националната 

служба по заетостта) и безработния. На второ място, реализацията на риска безработица беше осно-

вание и за възникване на пенсионно правоотношение, чийто обект беше социалната пенсия за без-

работица. Това беше особен вид пенсионно правоотношение със страни пенсионния орган и безра-

ботния. На трето място, имаше правоотношение по социалното подпомагане, което не беше осигу-

рително правоотношение в точния смисъл на това правно понятие. Посоченото доказва, че правни-

те понятия и правните конструкции са следствие от действащото в определен исторически момент 

обективно право и че именно то ги предопределя и обуславя. Промяната на правната уредба неми-

нуемо води и до промяна на теоретичната постановка относно едно или друго правно понятие. 
2 Научният анализ е фокусиран върху правната проблематика на това осигурително правоотно-

шение в основното задължително ДОО. Действащото законодателство урежда и допълнително до -
броволно осигуряване за безработица – чл. 260-316 КСО. Безработицата е единственият осигурен 

социален риск по краткосрочното обществено осигуряване, за който има правна уредба, не само на 

основно задължително, но и на допълнително доброволно обществено осигуряване. 
3 Научното изследване е съобразено с действащото законодателство и литература към 10 юли 

2015 г. 



67 

 
ІІ. 1. Теорията за „преобразуващия правен ефект” на осигурителния случай е 

разработена за първи път в българската осигурителноправна наука от проф. В. 

Мръчков. Авторът разглежда „екстензивен преобразуващия правен ефект” (промя-

ната в правното положение на осигуреното лице) и „интензивен преобразуващ пра-

вен ефект” (промяната на осигурителното правоотношение между осигурителния 

орган и осигуреното лице)
1. 

В своя курс по осигурително право проф. В. Мръчков обоснова тезата за т.нар. 

„интензивен преобразуващ правен ефект” на осигурителния случай. „Същността на 

промяната, която внася осигурителния случай върху осигурителното правоотноше-

ние на осигуреното лице с осигурителния орган, е, че то преминава в нов етап на 

своето развитие. От относително спокойно състояние на „осигурително натрупва-

не”, при което осигурителят и осигуреното лице са плащали осигурителни вноски, 

изведнъж осигурителното правоотношение на осигуреното лице с осигурителния 

орган се „преобразува” в осигурително правоотношение в особено активно състоя-

ние. При него за осигуреното лице възникват субективни права на осигурителни 

престации към осигурителния орган, а цялото обществено осигуряване за осигуре-

ното лице придобива реални измерения и смисъл. Това става възможно само пора-

ди настъпилия нов юридически факт – осигурителния случай. Той е генераторът на 

тази промяна в развитието на продължаващото осигурително правоотношение 

между осигурителния орган и осигуреното лице”
2
. Същият автор по повод характе-

ристиката на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и оси-

гуреното лице като продължаващо и динамично развиващо се правоотношение, 

посочва, че то „преминава през периоди с различна правна интензивност на правата 

и задълженията на двете страни”. Единият е периодът на „осигурително натрупва-

не”, а другият – на „осигурително потребление”
3. 

В курса си по осигурително право проф. Кр. Средкова разглежда два етапа в 

развитието на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и оси-

гуреното лице – в латентно състояние и в реално (активно) състояние. Авторката 

аргументира тезата за „трансформация” на осигурителното правоотношение при 

настъпване на осигурителния случай – „същото осигурително правоотношение от 

латентното си състояние преминава в друга форма на съществуване”
4. 

2. Самата правна същност на осигурения социален риск „безработица” включва 

в себе си прекратяване на осигуряването на физическото лице, т.е. липсата на дохо-

доносна трудова дейност
5. 

                                                           
1 Мръчков, В. Осигурително право. 1. изд. С., Сиби, 1998; 6. изд. Цит. съч., с. 90-91. 
2 Мръчков, В. Осигурително право. 6. изд. Цит. съч., с. 91. 
3 Пак там, с. 176-177. 
4 Средкова, Кр. Осигурително право. Цит. съч., с. 310-311, 320. 
5 Вж. и легалната дефиниция на понятието „безработен” по § 1, т. 1 от ДР на Закона за насърчаване 

на заетостта – „безработен” е лице, регистрирано в дирекция „Бюро по труда”, което не работи, търси 

работа и има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро 

по труда”. Въпреки че тази дефиниция е създадена за целите на ЗНЗ, тя има принципно и общоприло-

жимо значение за цялото действащо българско право. Това е и значението, с което се употребява 

понятието „безработен” (безработно лице) в КСО и НОБ. Но трябва да се прави разлика между вто-
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В разпоредбата на чл. 54а КСО се използва изразът „прекратяване на осигуря-

ването”. Прекратяването на осигуряването при риска „безработица” е свързано 

със самата реализация на осигурения социален риск (настъпването на осигури-

телния случай в правната действителност), както и е елемент от фактическия със-

тав за придобиването на вторичното правно качество „безработен”, а не с придо-

биване (възникването) на субективното материално право на обезщетението за 

безработица
1. 

При анализа на понятието за безработица като осигурен социален риск 

проф. Кр. Средкова посочва като един от правните белези, които характеризират 

този риск „оставането без работа поради прекратяване на правоотношението, по 

което е полаган зависим труд”. „Оставането без работа се дължи на точно опреде-

лена в закона причина – прекратяване на правоотношението, което е било основа-

ние за осигуряването (чл. 54, ал. 1 КСО) (трудово правоотношение, служебно пра-

воотношение, правоотношение за управление или контрол на търговско дружество 

и т.н.)”
2
. Следователно според автора изразът „прекратяване на осигуряването”, 

използван в чл. 54, ал. 1 КСО, означава „прекратяване на правоотношението, което 

е било основание за осигуряването” на физическото лице. Това е правилно логи-

ческо тълкуване по отношение на фактическия състав на безработицата като осигу-

рен социален риск
3
. То отразява както разликата между трудовоправното понятие 

за безработица и осигурителноправното понятие за безработица, така и разликата 

                                                                                                                                                               
ричното правно качество „безработен” и безработния като страна на осигурителното правоотношение 

с осигурителния орган, което възниква при реализация на осигурения социален риск „безработица”. 
1 В КСО изразът „прекратяване на осигуряването”, който се използва по различни поводи, има 

един и същ правен смисъл. Но правното му значение и правните му последици като юридически факт 

от правната действителност са различни. Например „прекратяване на осигуряването” по смисъла на 

отменената вече разпоредба на чл. 94, ал. 2 КСО (ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) във 

връзка с отпускането на пенсията за осигурителен стаж и възраст на осигурените лица по чл. 4, ал. 1, 

т. 1-4 и 6 и чл. 4а КСО беше свързано не с придобиване на правото на пенсия (налице са материалноп-

равните предпоставки по КСО), а с упражняването на придобитото вече право (подаване на заявление 

до НОИ за пенсиониране), т.е. с втория елемент от фактическия състав за възникване на пенсионното 

правоотношение. Прекратяването на осигуряването по смисъла на чл. 94, ал. 2 КСО (отм.) като юри-

дически факт се разглеждаше в правната теория като условие на правото (condicio iuris), което не 

беше част от фактическия състав за възникване на пенсионното правоотношение, но беше законово 

условие за извършване на волеизявлението на заинтересованото лице до пенсионния орган за отпус-

кане на пенсия. Вж. подробно за тази теоретична конструкция Стайков, Ив. За мястото на пенсионно-

то правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обществено осигу-

ряване. – Съвр. право, 2014, № 5, с. 14-17; от него: Пенсионно правоотношение – същност и правна 

характеристика. – В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. 

С., ИК „Труд и право”, 2014, с. 439-443. 
2 Средкова, Кр. Осигурително право. Цит. съч., с. 205. 
3 Но не мога да се съглася с критиката на проф. Кр. Средкова към законодателя, че „законът е неп-

рецизен в словоупотребата” при използване на израза „прекратяване на осигуряването” в чл. 54а, ал. 1 

КСО и „на много други места” (пак там, бел. 1 под линия). В действителност самата авторка чрез 

правилно логическо тълкуване разкрива смисъла на използвания в посочената законова разпоредба 

израз и неговото правно значение. 
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между безработния като носител на трудови права и безработния като страна по 

осигурително правоотношение с осигурителния орган
1.  

За целите на настоящото научно изследване значение има и един друг правно-
логически смисъл на използвания израз „прекратяване на осигуряването”. „Прекра-

тяване на осигуряването” по смисъла на чл. 54а, ал. 1 КСО (както и по смисъла на 

чл. 10, ал. 1 от КСО
2 и по отменената вече разпоредба на чл. 94, ал. 2 КСО) означа-

ва прекратяване на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и 

осигуреното лице. Щом това осигурително правоотношение е прекратено, то не 

може да бъде „преобразувано”, „продължавано”, да бъде „в нов етап от неговото 

развитие” или „от латентното си състояние да премине в друга форма на съществу-

ване”. Тази правна конструкция е неприложима по отношение на осигурения соци-

ален риск „безработица”. Предвид самата правна същност на осигурения социален 

риск „безработица” при неговата реализация в правната действителност на мястото 

на прекратеното осигурително правоотношение между осигурителния орган и оси-

гуреното лице, възниква ново по същност и съдържание осигурително правоотно-

шение – това между осигурителния орган и безработния. С прекратяване на осигу-

ряването и на посоченото осигурително правоотношение се прекратява и вторично-

то правно качество „осигурено лице”, за да възникне новото вторично правно ка-

чество „безработен” и евентуално и ново осигурително правоотношение в краткос-

рочното ДОО
3. 

                                                           
1 Поради това неточно проф. В. Мръчков посочва като белег на осигурителноправното понятие за 

безработица, че тя е „преди всичко състояние на невъзможност за трудова заетост. То е състояние на 

трудова незаетост. „Трудова незаетост” означава, че лицето не упражнява трудова дейност, от която 

извлича трудови доходи”. Мръчков, В. Осигурително право. 6. изд. Цит. съч., с. 212. Това е правен 

белег на безработицата и като трудовоправно понятие, но е недостатъчен за правната характеристика 

на безработицата като осигурен социален риск. Това състояние е присъщо на всички лица, които 

търсят работа (чл. 18, ал. 2 ЗНЗ), като безработните са само една категория от тези лица. За осигури-

телноправното понятие за безработица е важна причината за възникване на състоянието на трудова 

незаетост – прекратяване на осигуряването. 
2 Вж. в този смисъл и анализа на проф. В. Мръчков на чл. 10, ал. 1 КСО. Мръчков, В. Осигурител-

но право. 6. изд. Цит. съч., с. 94, 170-171. Конкретно във връзка с реализирането на риска „безработи-

ца” проф. В. Мръчков посочва, че „прекратяването на осигуряването съвпада с прекратяване на пър-

вичното правоотношение, по което се упражнява трудовата дейност от лицето – трудово, служебно и 

др. (арг. чл. 10, ал. 1 КСО)”. Пак там, с. 215. 
3 Необходимо е да се отбележи, че по действащото осигурително законодателство по отношение 

на осигурения социален риск „безработица” правно значение има само т.нар. последваща принуди-

телна безработица. Това е едно от правните значения на използвания от законодателя израз „прекра-

тяване на осигуряването”. При действието на ПМС № 57 от 1989 г. (отм.) осигуреният социален риск 

„безработица” включваше и т.нар. първоначална безработица – първоначално оставане без работа 

(начална невъзможност за постъпване на работа на лица в трудоспособна възраст). Тази хипотеза 

беше уредена в чл. 3 ПМС № 57 от 1989 г. (отм.) и се отнасяше за лица, които изобщо не са постъпва-

ли на работа, не са встъпвали в трудово правоотношение непосредствено след придобиване на опре-

делена професионална квалификация (обикновено непосредствено след завършване на средно или 

висше образование). Вж. Мръчков, В. Обезщетения и помощи при безработица. Цит. съч., с. 21-29; 
Йосифов, Н. Осигурително право. Цит. съч., с. 128; Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на 

безработния. Цит. съч., с. 11-69; от нея: Обезщетение за безработица според българското осигурител-

но законодателство. Цит. съч., с. 44; Осигурени социални рискове. Цит. съч., с. 68, 70. За различните 

видове безработица (доброволна и недоброволна, естествена, равновесна, сезонна, структурна, устой-

чива и т.н.) от икономическа гледна точка, като резултат от иконометричния емпиричен анализ на 
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3. С основание може да се зададе въпросът какво е правното положение на фи-

зическото лице, което е било осигурявано за риска „безработица” и чието осигуря-

ване е прекратено, но още не му е отпуснато обезщетение за безработица? На първо 

място трябва да се отбележи, че лицето може въобще да не се регистрира в Агенци-

ята по заетостта като безработно, а и дори да се регистрира – може да не подаде 

заявление до ТП на НОИ за отпускане на обезщетение за безработица. Но ако 

спрямо това физическо лице са налице всички останали материалноправни пред-

поставки за отпускане на обезщетение за безработица по чл. 54а, ал. 1 КСО (без 

регистрацията като безработен в Агенцията по заетостта) поставеният въпрос при-

добива правно значение. Това лице е бивше осигурено лице и бъдещ, потенциален 

носител на материалното субективно право на обезщетение за безработица. Вто-

ричното правно качество „осигурено лице” е загубено поради прекратяването на 

осигуряването. Физическото лице е гражданин, в чийто патриминиум е възникнало 

правно очакване (висящо право, правна възможност)
 
за обезщетение за безработи-

ца, въз основа на основното конституционно право на обществено осигуряване при 

безработица по чл. 51, ал. 2 от Конституцията
1. Правното очакване за обезщетение 

за безработица е последица от предварителния етап от пораждане на субективното 

притезателно право на този вид осигурително обезпечение. То представлява заро-

диш на субективното право, за което не е сигурно дали ще се развие в пълноценно 

право, или ще отпадне
2
. В определен времеви период т.нар. право на обезщетение 

при безработица е потенциално право, право в латентно състояние, правно очаква-

не
3
, което ще стане в активно състояние и ще покаже пълния си юридически потен-

циал едва с волеизявлението на осигурителния орган за признаване на съществува-

                                                                                                                                                               
детерминантите на безработицата, вж. Франц, В. Пазарът на труда. С., изд. агенции „Алтенбург” и 

„Форум 2000”, 1996, с. 350-386. 
1 Вж. анализ на тази конституционна разпоредба, както и за систематическата ѝ връзка с ал. 1 на 

същия член Киров, В. – В: Конституция на Република България. Коментар. Авт. колектив с ръководи-

тел и научен редактор проф. д-р Ст. Стойчев. С., Сиела, 1999, с. 154-155; Средкова, Кр. Трудови и 

осигурителни права на безработния. Цит. съч., с. 29; от нея: Осигурени социални рискове. Цит. съч., 

с. 67; Краткосрочно обществено осигуряване. Цит. съч., с. 93; Предмет, метод и източници на осигу-

рителното право. С., Сиби, 2000, с. 67-68; Осигурително право. Цит. съч., с. 82-83, 203, 362; Мръчков, 

В. Осигурително право. 6. изд. Цит. съч., с. 51-55, 209-210. 
2 За същността на правното очакване вж. Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Т. І. С., Со-

фи-Р, 1995, с. 179; Рачев, Ф. Гражданско право. 2. изд. С., УИ „Стопанство”, 2001, с. 160. 
3 За „съществуваща потенциална възможност за осигурително плащане (престация)” и за „прев-

ръщането ѝ в субективно притезателно право” в двата етапа в развитието на правоотношението между 

осигурителния орган и осигуреното лице – в латентно състояние и в реално (активно) състояние вж. 

Средкова, Кр. Осигурителни правоотношения. С., Сиби, 2000, с. 82; от нея: Осигурително право. Цит. 

съч., с. 310-311. Специално относно правото на пенсия, авторката посочва, че „преди да бъде упраж-

нено, правото на пенсия е едно потенциално право” (пак там, с. 406). В този смисъл е и становището 

на проф. Н. Йосифов. „Докато за осигуреното лице не е настъпил осигуреният социален риск, то про-

дължава да има качеството на активно осигурен. Активно осигурените в процеса на осъществяване на 

осигурителното правоотношение натрупват осигурителни права, но същите имат потенциален харак-

тер, защото са само възможни. Ползването от осигурения на осигурителни права е възможно при 

настъпването на осигурения социален риск, т.е. да е налице осигурителен случай”. Йосифов, Н. Оси-

гурително право. Цит. съч., с. 106-107. 
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нето на субективното право на обезщетение за безработица (издаване на разпореж-

дане, с което се отпуска обезщетението)
1. 

След регистрацията си в Агенцията по заетостта физическото лице ще придобие 

новото вторично правно качество „безработен”
2
. При подаване на заявление до ТП 

на НОИ за отпускане на обезщетение за безработица и след влизане в сила на раз-

пореждането за отпускане на обезщетението ще възникне ново осигурително пра-

воотношение между осигурителния орган и безработния. Безработният ще придо-

бие качеството на страна по това осигурително правоотношение в краткосрочното 

ДОО. Няма „трансформация” или преминаване (промяна) от едно правно качество 

в друго. Няма и „преобразуване”, „продължаване” или „от латентното си състояние 

да премине в друга форма на съществуване” на осигурителното правоотношение 

между осигурителния орган и осигуреното лице. Това осигурително правоотноше-

ние е прекратено с прекратяването на осигуряването. При изпълнение на законови-

те предпоставки в правната действителност може да възникне ново по съдържание 

осигурително правоотношение между осигурителния орган и безработния. 
Предвид социално-правната същност на риска „безработица” прекратяването на 

първичното правоотношение, което е основанието за общественото осигуряване на 

лицето (прекратяване на доходоносната трудова дейност), води до прекратяване и 

на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и осигуреното 

                                                           
1 Поради това, че правното очакване за обезщетение за безработица има имуществен характер, то 

се включва в имуществото на физическото лице. Бъров, Д. Учебник по гражданско право с увод в 

правото. Свищов, 1948, с. 86; Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. С., Наука и 

изкуство, 1973, с. 160; Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Т. І. Цит. съч., с. 179; Рачев, Ф. 

Гражданско право. Цит. съч., с. 211. На противното мнение е акад. Л. Василев по отношение на 

„обикновените изгледи или очаквания за получаване или придобиване на права”. Василев, Л. Граж-

данско право. Обща част. 2. изд. Нова ред. акад. Ч. Големинов. Варна: ИК „ТедИна”, 1993, с. 232. 
2 И при сега действащата правна уредба по КСО и ЗНЗ проф. В. Мръчков поддържа становището, 

че “териториалното поделение на Агенцията по заетостта действа като осигурителен орган, защото 

извършва правно действие, което е необходимо за осъществяване на осигуровката „безработица”. 

Мръчков, В. Осигурително право. 6. изд. Цит. съч., с. 216. Става въпрос за вписването на лицето като 

безработно в ТП на Агенцията по заетостта. Не мога да се съглася с подобна теоретична теза. Агенци-

ята по заетостта, а още по-малко нейно ТП, не е осигурителен орган в основното задължително ДОО 

за риска безработица. Осигурителният орган е НОИ. В тази връзка не е вярно и че „установяването на 

реализирането на риска „безработица” се извършва чрез вписване на лицето като безработно в ТП на 

Агенцията по заетостта” (пак там, с. 215). Вписването в Агенцията по заетостта е свързано с възник-

ване на вторичното правно качество „безработен” и пораждането на т.нар. трудови права на безработ-

ния. В правната действителност възниква безработицата като икономическо понятие и като правно 

понятие на трудовото право. За регистрацията на лицето като безработно не е задължително да има 

прекратяване на правоотношението, по което се е полагал зависим труд. Класически пример за това е 

т.нар. първоначална безработица (лицето никога не е било в такова правоотношение). За безработица-

та като осигурителноправно понятие и като осигурен социален риск вписването на лицето в бюрото 

по труда не е достатъчно за реализацията на риска. Това правно действие е само една от материалноп-

равните предпоставки (елемент от фактическия състав) на риска безработица. Аналогично е положе-

нието и когато една жена роди дете – самият факт на раждането не означава реализация на осигурения 

социален риск „майчинство”. За реализацията на осигурения социален риск „безработица” е необхо-

димо в правната действителност да са налице в своята кумулативна даденост всички материалноправ-

ни предпоставки по чл. 54а, ал. 1 КСО. Установяването на реализирането на риска безработица става 

от осигурителния орган НОИ в административното производство по отпускане на обезщетение за 

безработица (чл. 54ж, ал. 1 КСО) при подадено заявление от безработния. 
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лице. Няма проявление на т.нар. „интензивен преобразуващ правен ефект” на оси-

гурителния случай (реализацията на осигурения социален риск „безработица”) и 

преминаване на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и 

осигуреното лице „от латентно състояние в реално (активно) състояние” или „в нов 

етап от неговото развитие”. Това осигурително правоотношение се прекратява, като 

физическото лице загубва правното си качество на осигурено лице, поради придо-

биване на новото вторично правно качество „безработен”. Аргумент за това се съ-

държа и в позитивно-правната уредба. Съгласно § 1, ал. 1, т. 3, изр. второ от ДР на 

КСО осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10 
КСО, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1-3 и 5 КСО. В текста на раз-

поредбата липсва хипотезата по чл. 9, ал. 2, т. 4 КСО – периода, през който лицето 

е получавало обезщетение за безработица. С аргумент на противното през този пе-

риод лицето няма правното качество на осигурено лице и следователно осигури-

телно правоотношение между него и осигурителния орган не съществува. При по-

дадено заявление от безработното лице (чл. 54а, ал. 3 КСО) и влязло в сила разпо-

реждане за отпускане на обезщетение за безработица (чл. 54ж, ал. 1 КСО) възниква 

ново осигурително правоотношение в краткосрочното ДОО със страни осигурител-

ния орган и безработното лице. Това осигурително правоотношение по разходване 

на средствата на ДОО е срочно по дефиниция – то съществува за съответния срок, 

за който се изплаща обезщетението за безработица (чл. 54в, ал. 1 КСО). 
Проблемът за съотношението между двете вторични правни качества „осигуре-

но лице” и „безработен” следва да бъде разгледан и в още една насока. Не всеки 

безработен (в правния смисъл на понятието, т.е. физическо лице, което има регист-

рация в Агенцията по заетостта) има право на обезщетение за безработица. Вярно е 

и твърдението, че не всяко осигурено лице при прекратяване на осигуряването му и 

регистрация в Агенцията по заетостта като безработен ще има право на обезщете-

ние за безработица. Това е така поради изискването да е налице материалноправна-

та предпоставка по чл. 54а, ал. 1 КСО за осигурителен стаж с определена продъл-

жителност непосредствено преди прекратяването на осигуряването (най-малко 9 

месеца през последните 15 месеца). Това означава, че определен времеви период 

преди придобиване на вторичното правно качество „безработен” физическото лице 

трябва да е било осигурено лице. Изискването едно физическо лице да е било оси-

гурено лице към момента на реализацията на осигурения социален риск, за да може 

да възникне субективното му материално право на конкретен по вид осигурително 

обезпечение, е валидно за цялото обществено осигуряване
1
. Това се корени в сама-

                                                           
1 Съществено изключение от това принципно положение са неконтрибутивните пенсии (пенсии, 

несвързани с трудовата дейност, наричани още държавни или нетрудови) в основното дългосрочно 

ДОО (чл. 85-92 КСО). За тяхното отпускане няма изискване физическото лице да е било осигурено 

лице. Средствата за изплащането на тези видове пенсии, несвързани с трудовата дейност, са за сметка 

на държавния бюджет (чл. 93 КСО). Поради тази им правна характеристика може да се поддържа 

тезата, че по правната си същност това са парични престации по социалното подпомагане (социални 

помощи), а не осигурителни обезпечения по общественото осигуряване. За неконтрибутивните пенсии 

вж. Мръчков, В. Осигурително право. 6. изд. Цит. съч., с. 309-323; Средкова, Кр. Осигурително право. 

Цит. съч., с. 401-402, 424-429, 453-462; Попова, Цв. За някои проблеми в правната уредба на неконт-
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та правно-икономическа философия и социалноправно предназначение на общест-

веното осигуряване. 
4. Предложената правна конструкция за правното очакване (правната възмож-

ност) за възникване на конкретно субективно осигурително право в състояние на 

притезание (претенция) е валидна за цялото ДОО. Тук се обръща внимание специ-

ално върху краткосрочно ДОО
1
. Докато няма разпореждане за отпускане на съот-

ветното осигурително обезпечение (обезщетение или помощ) в краткосрочното 

ДОО е налице само правно очакване (правна възможност) за осигуреното лице да 

получи това обезпечение, като елемент от съдържанието на осигурителното му 

правоотношение с осигурителния орган. С издаването и влизането в сила на разпо-

реждането правното очакване се превръща в субективно притезателно осигурител-

но право на конкретен по вид и в определен размер осигурително обезпечение (па-

рично притезание, осигурителна престация). В този момент настъпва и т.нар. „ин-

тензивен преобразуващ правен ефект” на осигурителния случай върху осигурител-

ното правоотношение между осигурителния орган и осигуреното лице. Това е и 

последният елемент от фактическия състав, който е необходим, за да може правно-

то очакване (правната възможност) на осигуреното лице да получи обезпечение, да 

се превърне в субективно притезателно осигурително право на конкретен по вид и в 

определен размер осигурително обезпечение. 
 
ІІІ. В заключение следва да се обобщи, че т.нар. „интензивен преобразуващ пра-

вен ефект” на осигурителния случай върху осигурителното правоотношение между 

осигурителния орган и осигуреното лице не настъпва по отношение на всички та-

кива осигурителни правоотношения в краткосрочното ДОО. Дали този преобразу-

ващ правен ефект ще се прояви зависи от осигуреният социален риск, който се реа-

лизира в правната действителност. Правната конструкция за т.нар. „интензивен 

преобразуващ правен ефект” има приложение само при реализацията на тези оси-

гурени рискове в краткосрочното ДОО, при които няма прекратяване на осигурява-

нето при реализацията на риска. Това са хипотезите на обща болест, причинила 

временна неработоспособност, всички приравнени към общата болест осигурени 

социални рискове, професионалните рискове трудова злополука и професионална 

болест, когато са причинили временна неработоспособност и риска майчинство. 

Както вече се анализира и обоснова тази правна конструкция е неприложима по 

отношение на осигурения социален риск „безработица”
2
. Наред с другите това е и 

една от правните особености в характеристиката на този осигурен социален риск. 

                                                                                                                                                               
рибутивните пенсии. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. І. С., УИ „Св. 

Кл. Охридски”, 2004, с. 229-237. 
1 Относно правната конструкция за правно очакване (правна възможност) в основното задължи-

телно дългосрочно (пенсионно) ДОО във връзка с отпускане на пенсионните обезпечения (пенсии и 

добавки към тях) вж. Стайков, Ив. За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигу-

рителните правоотношения в държавното обществено осигуряване. Цит. съч., с. 17; от него: Пенсион-

но правоотношение – същност и правна характеристика. Цит. съч., с. 440-441 и бел. 29 на с. 443. 
2 De lege lata правната конструкция за т.нар. „интензивен преобразуващ правен ефект” върху оси-

гурителното правоотношение между осигурителния орган и осигуреното лице няма приложение и в 

основното задължително дългосрочно (пенсионно) ДОО. Това е така, защото съобразно вида на оси-
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ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТКАЗ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВА – 

ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  
И НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА,  

ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ  
ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА И ПРОМЕНИТЕ  

В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

доц. д-р Таня Градинарова,  

катедра „Частноправни науки“, РУ „Ангел Кънчев“,  

t.gradinarova@abv.bg 

Резюме: съществените промени, въведени с разпоредбите, посветени на приз-

наване и изпълнение на съдебните решения, постановени в държава членка на те-

риторията на друга държава членка, в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейс-

кия парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълне-

нието на съдебни решения по граждански и търговски дела, поставят проблеми, 

чието изясняване е от значение за правоприлагането. Интерес за процесуалната 

теория представляват въпросите относно придаването на чуждестранното съ-

дебно решение силата на пряко изпълнително основание и производството по раз-

глеждане молбата на длъжника за отказ от изпълнение. Като се има предвид, че 

процедурата по отказ за изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища, 

доколкото не е уредена в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012, е изцяло 

подчинена на националното законодателство, изследването на проблематиката 

за взаимодействието на Регламента с вътрешните процесуални норми е наложи-

телно и актуално. Докладът има за цел да постави на дискусия и коментар някои 

от проблемите, които възникват при прилагането на уредбата на производство-

то за отказ от изпълнение. Целта е преценката и анализът на тези проблеми и 

оформяне на предложения de lege ferenda.  

 

Ключови думи: признаване и изпълнение, отказ от изпълнение на решение на 

държава – членка на Европейския съюз, в друга държава членка, производство по 

разглеждане молба за отказ от изпълнение 

 

Summary: The significant changes introduced by the provisions devoted to the recog-

nition and enforcement of judgments given in a Member State in the territory of another 

Member State, with Regulation (EC) № 1215/2012 of the European Parliament and of the 

Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and 

commercial matters, raise issues, which clarification is important for law enforcement. 

mailto:t.gradinarova@abv.bg
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Interest for the procedural theory are the questions with regard to the transmission of 

foreign judgment under direct enforcement and the proceedings based on the application 

of the debtor for refusal of enforcement. Given that the procedure for failure to imple-

ment the decisions of foreign courts, unless provided for in Regulation (EC) 

№ 1215/2012, is entirely subject to national law, study the issues of interaction of inter-

nal procedural Regulation norms is necessary and relevant. This report aims to create a 

discussion regarding some of the problems that arise in enforcement of the legal provi-

sions relating to the procedural consequences of not exercising the rights of the defend-

ant in the proceedings for refusal of enforcement, as well as to provide some suggestions 

de lege ferenda. 

 

Key words: recognition and enforcement, refusal of implementing a decision of an EU 

Member State to another Member State, proceedings for examining an application for 

refusal of enforcement 

 

 

Въведение 
1. Регламент № 44/2001 (ЕО) на Съвета относно компетентността, признаването 

и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
1 („Брюксел І”) 

предвиди особена процедура за допускане изпълнението на чуждестранни осъди-

телни решения по граждански и търговски дела, уредена в разпоредбите на раздел 

втори, глава трета (чл. 38 – чл. 56). По силата на Регламента в държавите членки 

беше въведено единно и опростено производство по допускане на изпълнението, 

или производство по съкратена и опростена екзекватура
2
. В изпълнение на задъл-

женията на държавите членки съгласно чл. 74 от Регламента в българския Граж-

дански процесуален кодекс
 (
ГПК), в раздел II от глава петдесет и седма бяха уреде-

ни съответните процесуални норми, определящи подсъдността и актовете на съда, с 

които се допуска изпълнението на чуждестранното съдебно решение на територия-

та на Република България. За разлика от прякото признаване на правните последи-

ци на чуждестранното съдебно решение на държава членка на територията на друга 

държава членка без специална процедура (чл. 33 от Регламент № 44/2001 и чл. 6213) 
допускането до изпълнение на чуждестранното осъдително съдебно решение пред-

поставя предварителното провеждане по инициатива на кредитора на производство 

по опростена екзекватура пред компетентния съд на държавата членка, в която то 

се цели. Съгласно чл. 623, ал. 1 производството е родово подсъдно на окръжен съд, 

а местната подсъдност се определя по три критерия: постоянен адрес на длъжника 
– физическо лице, седалище на длъжника – юридическо лице или клон, или по мес-

тоизпълнението на задължението. Правомощията на компетентния съд са ограни-

                                                           
1 Официален вестник на Европейския съюз, серия L, бр. 12 от 16 януари 2001 г., с. 1-23.  
2 Подробно Тодоров, Т. Международно частно право, Европейският съюз и Република България. 

С., Сиби, 2007, с. 351-355.  
3 Всички текстове на закон, при които не е изрично посочено друго, са от Гражданския процесуа-

лен кодекс.  
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чени до формална проверка на предпоставките за допускане на изпълнението
1 и се 

материализират в съдебен акт – разпореждане, със значение на решение, постано-

вено в исков процес (чл. 623, ал. 4).  
2. Преработеният текст на Регламент „Брюксел І” – Регламент (ЕС) № 1215/2012 

на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела 
2 (Регламент 

„Брюксел І bis”) започна да се прилага, считано от 10 януари 2015 г. по отношение 

на съдебни решения и други автентични актове, постановени в държавите членки в 

съдебни производства, образувани след тази дата (чл. 66, §.1 от Регламент „Брюк-

сел І bis“). За разлика от първообраза си, Регламент № 1215/2012 премахва изиск-

ването за предварително провеждане на процедура по допускане на изпълнение на 

осъдително съдебно решение
3
, постановено в държава членка по произход, като 

условие за неговото изпълнение в сезираната държава членка. По силата на чл. 39 
от Регламент „Брюксел І bis“, осъдителното съдебно решение, постановено и из-

пълняемо в една държава членка, е изпълнително основание във всяка друга дър-

жава членка.  
3. В изпълнение на задълженията на държавите членки по чл. 74 от Регламент 

№ 1215/2012 законодателят ни прие съответните изменения в ГПК на уредбата по 

признаването и допускането на изпълнение на съдебно решение, постановено в 

друга държава членка
4
. С въведената нова разпоредба на чл. 622 а той превърна 

осъдителното съдебно решение, постановено в държавата членка по произход, в 

пряко изпълнително основание
5
, въпреки нормата на чл. 41, §1 от Регламент 

„Брюксел І bis“, предвиждаща идентични условия за изпълнение на чуждестранно и 

вътрешно съдебно решение.  
4. При въведения в съответствие с разпоредбите на Регламент № 1215/2012 нов 

ред за изпълнение на чуждестранни съдебни решения на държава членка, при който 

се премахва условието за предварително провеждане на производство по издаване 

на декларация за изпълняемост
6 ответникът (длъжникът) разполага с възможността 

да предприеме процесуални действия, в резултат от които да бъде отказано изпъл-

нението при наличието на основанията, предвидени в Регламент „Брюксел І bis”. 

Оспорването от страна на длъжника предполага образуване на нарочно производс-

тво по отказ за изпълнение, уредено в разпоредбите на чл. 46 – 51 от Регламент 

№ 1215/2012, допълнени от законодателя ни с лаконичната препращаща норма на 

                                                           
1 Подробно Попова, В. Актуални проблеми на европейския граждански процес и част VII на ГПК. 

С., Сиела Норма, 2011, с. 62-65.  
2 Официален вестник на Европейския съюз, серия L, бр. 351 от 20 декември 2012 г., с. 1-32.  
3 За понятието „съдебно решение“ вж. чл. 2, б.“а“ от Регламент „Брюксел І bis”.  
4 ЗИД на ГПК, обн., ДВ, бр. 50/3 юли 2015 г.  
5 За понятията преки и косвени изпълнителни основания вж. подробно Попова, В., Сталев, Ж., 

Мингова, А., Стамболиев, О., Иванова, Р. Българско гражданско процесуално право, 9-то преработено 

и допълнено издание (първо по действащия ГПК), С., Сиела Норма АД, 2012, с. 921-922.  
6 За идентичността между термините „производство по допускане на изпълнение“ и „производство 

по издаване на декларация за изпълняемост“ вж. подробно Попова, В. Цит. съч., с. 62, както и Тодо-

ров, Т. Цит. съч., с. 351-352.  
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чл. 622 б
1
. Предмет на този доклад са особеностите на това специално производство 

по отказ от изпълнение на осъдително съдебно решение, постановено в държава 

членка по произход, и критичен преглед на законодателната му уредба, резултат от 

последните изменения на ГПК.  
 
Изложение  
5. При действието на правилата на Регламент № 44/2001 фактическият състав на 

изпълняемото чуждестранно осъдително съдебно решение, постановено от съд на 

държава членка по произход на територията на друга държава членка, включва 

следните кумулативни елементи: 1) наличие на акт, съответстващ на понятието 

„съдебно решение“ по смисъла на чл. 32 от Регламент „Брюксел І”, постановен от 

съд или правораздавателен орган
2 на държава членка по произход; 2) съдебното 

решение да е постановено по гражданско или търговско дело при спазване на огра-

ниченията в приложното поле на Регламент „Брюксел I“, уредени в разпоредбите 

на чл. 1, §2 от него; 3) изпълняемост на съдебното решение в държавата членка по 

произход, удостоверено с препис от съдебното решение, който отговаря на необхо-

димите условия за установяване на неговата автентичност (чл. 53, §1 от Регламент 

„Брюксел I“) и сертификат по образец, установен в приложение V към чл. 54 от 

Регламент „Брюксел I“; 4), влязъл в сила акт на сезираната държава членка, поста-

новен в рамките на специалната процедура за допускане на изпълнението му – ре-

шение по молбата за декларация за изпълняемост (чл. 42, §1 от Регламент „Брюксел 

I“), наречено от българския законодател „разпореждане по допускане на изпълне-

ние“ (чл. 623, ал. 5).  
6. Производството по издаване на декларацията за изпълняемост на съдебното 

решение, постановено в държава членка по произход, на територията на сезираната 

държава членка, уредено в разпоредбите на чл. 38 – чл. 56 от Регламент „Брюксел 

I“, се развива по инициатива на кредитора молител, който съвпада с легитимирана-

та страна в съдебния процес, приключил с постановеното в държавата членка по 

произход осъдително съдебно решение или е негов правоприемник. Насрещна 

страна е длъжникът, притежаващ имущество в сезираната държава членка, върху 

което да бъде насочено принудителното изпълнение, или негов правоприемник
3. 

В съответствие с принципа за взаимно доверие и за целите на ефективността, пър-

воинстанционният съд в сезираната държава членка ограничава правомощията си 

до изцяло формална проверка на представените от молителя необходими до-

кументи за допускане на изпълнението на съдебното решение, без да има право 

да проверява ex officio основанията за отказ от изпълнение (съобр. 17 от Регламент 

№ 44/2001). Затова в първоинстанционния си стадий производството се развива 

като едностранно, без връчване на препис от молбата за допускане на изпълне-

ние на длъжника (чл. 623, ал. 1, изр. 2-ро). Молбата се разглежда в закрито засе-

дание, за което страните не се призовават и длъжникът не може да изтъкне възра-

                                                           
1 ЗИД на ГПК, обн., ДВ, бр. 5/3 юли 2015 г.  
2 Съгласно чл. 1, §1, б. „ г“ от Регламент „Брюксел I“, той не се прилага по отношение на арбитра-

жа.  
3 Решение № 486/ 16.12.2011 по гр.д. № 99/2011, ГК, IV г.о. 
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женията си срещу издаване на декларация за изпълняемост на решението. Въпреки 

това производството не е с охранителен характер, а е спорно правораздавателно 

по естеството си
1 и приключва с разпореждане по допускане, „което има значени-

ето на решение, постановено по исков процес“ (чл. 623, ал. 5). Правомощията на 

сезирания съд са ограничени до проверка за спазването на родовата и местна под-

съдност, на предпоставките за обявяване на решението за изпълняемо (предмет на 

осъдителното решение е спор в обхвата на Регламент № 44/2001, то отговаря на 

изискванията на „съдебно решение“ съгласно чл. 32 от Регламента, постановено от 

съд на държава членка и е изпълняемо в държавата по произход) и формална про-

верка от външна страна на представените от молителя и изброени в чл. 53 от Рег-

ламент № 44/2001 документи, представляващи задължителни приложения към мол-

бата за допускане на изпълнението
2. Състезателният характер на производството 

проличава едва във фазите по въззивно и касационно обжалване на разпореждане-

то, в които длъжникът има право да изтъкне основанията за отказ от допускане на 

изпълнение на решението на съда по произход и да упражни правото си на защита в 

съответствие със стандартите за ефективни правни средства на защита и справед-

лив съдебен процес (чл. 47, ал. 1 от Харта на основните права на Европейския съ-

юз). Предмет на производството е установяване условията за изпълнение в сезира-

ната държава членка на осъдителното съдебно решение на съда по произход, т.е. 

установяване на изпълнителната сила на чуждестранното решение
3
. Производ-

ството завършва с два типа съдебни актове: 1) разпореждане или решение, с което 

се допуска изпълнението на осъдителното съдебно решение на съда по произход на 

територията на Република България, и се издава изпълнителен лист след влизането 

му в сила. Този съдебен акт се ползва със сила на пресъдено нещо, предмет на коя-

то е установяване изпълнителната сила на решението на съда по произход; или 

2) разпореждане или решение, с което се оставя без уважение молбата за издаване 

на декларация за изпълняемост, т.е. за допускане на изпълнението на решението на 

съда по произход на територията на Република България. В тази хипотеза със сила 

на пресъдено нещо се отрича изпълнителната сила на чуждестранното съдебно 

решение и се препятства принудителното му изпълнение спрямо имуществото на 

длъжника в България.  
7. Въведеното с разпоредбата на чл. 39 от Регламент „Брюксел І bis“ пряко из-

пълнение на осъдително съдебно решение на съда по произход в сезираната държа-

ва членка представлява изпълнение без необходимост от декларация за изпъл-

няемост. Същевременно разпоредбата на чл. 41, § 1, изр. 2-ро от Регламента пове-

лява, че условията за изпълнение на чуждестранния съдебен акт са идентични с 

тези на вътрешното решение. В отклонение от този принцип законодателят ни 

                                                           
1 Вж. в този смисъл: Попова, В. Цит. съч., с. 64, както и съдебната практика: Решение № 294/ 

13.11.2012 по гр.д. № 33/2012, ГК, III г.о.; обратното становище за „по-скоро охранителен, отколкото 

състезателен характер“ на това производство не може да бъде споделено, поради спорния му предмет. 

За него вж. Мусева, Б., Реформа на международната компетентност и екзекватурата по граждански и 

търговски дела на държавите – членки на ЕС (нов Регламент Брюксел I а), Търговско право, 2014, 
№ 4, с. 21.  

2 Решение № 33/17.02.2012 по гр.д. № 601/2011, ГК, III г.о.  
3 Вж. за констативното действие на декларацията за изпълняемост Тодоров, Т. Цит. съч., с. 351.  
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превърна чуждестранното съдебно решение в пряко изпълнително основание 
(чл. 622 а, ал. 1), за разлика от българското, за изпълнението на което е необходимо 

издаването на изпълнителен лист (чл. 404, т. 1). Изпълнението на решението, пос-

тановено в държава – членка на ЕС, се извършва в България след сезиране на из-

пълнителния орган въз основа на препис от съдебното решение и удостоверение, 

издадено от съда по произход при спазване на реквизитите на формуляра по при-

ложение I към Регламент „Брюксел І bis” (чл. 53 от Регламента във връзка с 

чл. 622а, ал. 2). Срещу това пряко изпълнение длъжникът има право на защита чрез 

иницииране на специално производство, по реда на което да установи наличието на 

основания за отказ от изпълнение, предвидени в чл. 45 от Регламент „Брюксел І 

bis” (съгласно препращането в нормата на чл. 46) и националното право (съобр. 30 

от Регламент „Брюксел І bis”)1.  
8. При уредбата на производството по разглеждане на молбата за отказ от из-

пълнение европейският законодател е нормирал в Регламент „Брюксел І bis” осно-

вополагащи правила: отнасянето му към компетентността на съда (чл. 47, § 1 от 

Регламент № 1215/2012); подчиняването му на диспозитивното начало (чл. 46 от 

Регламент № 1215/2012); задължението на сезирания съд да се произнесе „незабав-

но по молбата за отказ за изпълнение (чл. 48 от Регламент № 1215/2012), възмож-

ност за триинстанционно разглеждане на молбата (чл. 47, чл. 49 и чл. 50 от Регла-

мент № 1215/2012), липсата на автоматично спиране на принудителното изпълне-

ние при подаване на молбата за отказ от изпълнение (чл. 44 от Регламент 

№ 1215/2012). Конкретната уредба на процедурата по разглеждане на молбата е 

предоставена на законодателството на сезираната държава членка (чл. 47, § 2 от 

Регламент № 1215/2012).  
9. На изискването за детайлизиране уредбата на това специфично производство 

за отказ от изпълнение българският законодател отговори съвсем лаконично с при-

емането на текста на чл. 623 б, препращащ за разглеждането на молбата към произ-

водството по допускане на изпълнението на съдебно решение по чл. 623, запазено 

за решенията в производства, заварени от влизането в сила на Регламент 

№ 1215/2012 на 10 януари 2015 г. При това, не беше съобразен различният предмет 

на двете производства, откъдето следват разликите в правомощията на сезирания 

съд: от една страна, това по допускане на изпълнението на чуждестранното съдеб-

но решение: установяване на формалните условия за допускане на изпълнение-

то, удостоверени с документите по чл. 53 от Регламент „Брюксел I“ и оттам – ог-

раничените правомощия на сезирания съд, изразяващи се във формална провер-

ка на представените от молителя необходими документи за допускане на изпълне-

нието на решението на съда по произход; от друга страна: установяване на кон-

кретния фактически състав на твърдяното от молителя основание за отказ от 

изпълнение (чл. 46 във връзка с чл. 45 от Регламент „Брюксел І bis”) и оттам – не-

обходимостта съдът да извърши сериозна с оглед правните последици право-

раздавателна преценка за наличие или липса на тези основания, което налага 

                                                           
1 В съдебната практика по прилагането на Регламент № 44/2001 се поддържа, че разпоредбата на 

чл. 121 Кодекса на международното частно право е неприложима в производството по чл. 623 – вж. 

Решение № 152/28.12.2012 по търг. д. № 970/2011, ТК, I т.о. 
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провеждане от самото начало на производство с исков характер, с възможност 

насрещната страна да противопостави възраженията си срещу твърдените от 

молителя основания за отказ от изпълнение на чуждестранното решение още 

от първоинстанционния му стадий.  
10. При съчетаното прилагане на разпоредбите на чл. 46 до 51 от Регламент 

„Брюксел І bis” и чл. 622 б във връзка с чл. 623 легитимиран да образува производ-

ството по отказ от изпълнение е длъжникът или неговият правоприемник, който 

подава молба за това пред родово компетентния окръжен съд по своя постоянен 

адрес (ако е физическо лице), седалище (ако е юридическо лице или клон) или мес-

тоизпълнение. Реквизитите на молбата не са уредени. Предмет на уредба както в 

Регламент „Брюксел І bis” (чл. 47, § 3), така и в чл. 623, ал. 2 са задължителните 

приложения към молбата: препис от съдебното решение и удостоверение, издадено 

в съответствие с чл. 53 от Регламента. Липсата на уредба на задължителните рекви-

зити на молбата за отказ от изпълнение е недостатък, който е в състояние да пре-

достави възможност за депозиране на т.нар. „бланкетни молби“, в които се твърдят 

най-общо наличие на основания за отказ от признаване и допускане на изпълнение 

в обхвата на чл. 45 от Регламент „Брюксел І bis”. Като прибавим към това и обстоя-

телството, че актът, с който съдът се произнася в това производство, „има значени-

ето на решение, постановено в исков процес“, възниква проблемът за предмета на 

делото и обема на дължимата защита от съда в това производство и оттам – за пре-

делите на установителното действие на силата на пресъдено нещо на съдебния акт, 

с който то завършва – дали тя се разпростира върху всички уредени основания за 

отказ от изпълнение или върху конкретно посоченото и подлежащо на доказване от 

длъжника основание. Спорният правораздавателен характер на производството 

по разглеждане на молбата за отказ за изпълнение налага необходимост от 

конституиране на страната, чието вземане е признато в решението на съда по 

произход, още в първоинстанционния стадий от неговото развитие. Затова пра-

вилата на чл. 623, ал. 1, изр. 2-ро (за липса на препис от молбата за отказ от изпъл-

нение и липса на изискване за връчването ѝ на насрещната страна), както и чл. 623, 
ал. 2 – разглеждане на молбата в закрито заседание, въз основа само на представе-

ните от молителя документи, особено при съобразяване на дискрецията, предоста-

вена на съда съобразно разпоредбата на чл. 47, § 3, ал. 2 от Регламент „Брюксел І 

bis” да не изисква предоставяне на документите, ако намери за необосновано да ги 

поиска от молителя, който е длъжник, са неудачни за състезателния характер на 

това особено правораздавателно производство. Насрещната страна в него – кре-

диторът, има признато и гарантирано право на защита и правно средство да го уп-

ражни чрез отговор или възражение по молбата – още повече, че Регламент „Брюк-

сел І bis” не ограничава възможността той да бъде конституиран в първоначалната 

фаза от развитие на производството, за разлика от разпоредбата на чл. 41 от Регла-

мент „Брюксел І“, съгласно която длъжникът няма право на изявление при първо-

инстанционното разглеждане на молбата за допускане на изпълнение. Затова авто-

матичното пренасяне на реда за разглеждане на молбата за отказ от изпълнение към 

производството по допускане на изпълнението буди недоумение и е в състояние да 

предизвика проблеми в съдебната практика.  
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11. Срокът за подаване на молбата за отказ от изпълнение е уреден в разпоред-

бата на чл. 622а, ал. 6 – едномесечен от връчването на копието от удостоверението, 

издадено съгласно чл. 53 от Регламент „Брюксел І bis”, което подлежи на връчване 

заедно с поканата за доброволно изпълнение, преди първата изпълнителна мярка
1. 

Законът урежда само пределния срок, в който може да бъде упражнено правото да 

се поиска отказ от изпълнение на решението на съда по произход. По общите про-

цесуални правила не можем да отречем правото на длъжника да сезира окръжния 

съд с молба за отказ от изпълнение, преди да получи покана за доброволно изпъл-

нение и удостоверението – формуляр по образец, установен в Приложение I към 

Регламент „Брюксел І bis”. Ако разполага с имущество на територията на Републи-

ка България, върху което може да бъде насочено принудително изпълнение, и е 

узнал за постановеното осъдително решение, постановено в държавата членка по 

произход или препис от него му е бил връчен, той има правен интерес да сезира 

българския съд с молба да бъде отказано изпълнението на постановеното решение, 

преди да се пристъпи към него. Пределният едномесечен срок е с преклузивен ха-

рактер – неупражняването на правото да се поиска отказ от изпълнение в неговите 

рамки води до погасяването му (чл. 64, ал. 1). Ако принудителното изпълнение вече 

е започнало, заедно с молбата за отказ от изпълнение или в по-късна фаза от разви-

тие на производството, длъжникът може да упражни правото си и да поиска от се-

зирания съд прилагане на мерките за ограничаване последиците от изпълнението, 

уредени в чл. 44 от Регламент „Брюксел І bis”, включително чрез постановяване на 

спирането му.  
12. Предметът на производството е установяване и доказване на елементите от 

конкретния фактически състав на релевираното от молителя основание за отказ от 

изпълнение, което води до извод, че то е задължителен реквизит на молбата на ли-

цето, срещу което се иска изпълнение (чл. 46 във връзка с чл. 45 от Регламент 

„Брюксел І bis”). За съжаление, това е убягнало от вниманието на българския зако-

нодател. Производството е възможно да завърши с две хипотези на окончателни 

съдебни актове: 1) разпореждане или решение, с което се уважава молбата на 

длъжника, като се отказва изпълнението на осъдителното съдебно решение на съда 

по произход на територията на Република България поради установяване със сила 

на пресъдено нещо на твърдяното от молителя конкретно основание. Силата на 

пресъдено нещо на българското решение отрича изпълнителната сила на чуждест-

ранното съдебно решение и препятства принудителното му изпълнение спрямо 

имуществото на длъжника в България; или 2) разпореждане или решение, с което 

се оставя без уважение молбата поради липса на предпоставките на твърдяното от 

молителя основание за отказ от изпълнение. В тази хипотеза се формира сила на 

пресъдено нещо, с която се установява липсата на конкретното основание, въведе-

но от длъжника чрез твърденията му в молбата и представляващо предмет на дело-

то. Поради обстоятелството, че съдебният акт има „значение на решение, постано-

                                                           
1 Съгласно т. 1 от ТР № 2/2013 г. от 26 юни 2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС, прину-

дителното изпълнение се насочва върху отделен имуществен обект на длъжника с налагането на запор 

или възбрана върху този обект, т.е. с обезпечителните мерки, част от изпълнителния процес.  
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вено в исков процес“, спорът за наличието или липсата на това конкретно ос-

нование не може да бъде пререшаван (чл. 299, ал. 1).  
13. Краткото изследване и анализ на правилата, посветени на производството по 

отказ за изпълнение на осъдително съдебно решение на държава – членка на тери-

торията на Република България, показа неговите отличителни черти: спорно съ-

дебно двустранно производство със състезателен характер, в рамките на което 

се извършва сериозна и задълбочена с оглед правните последици праворазда-

вателна преценка за наличие или липса на основанията за отказ от изпълне-

ние. Предвид на тези негови характеристики то по-скоро наподобява на производс-

твото по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и дру-

ги актове по КМЧП (чл. 117-121 КМЧП), отколкото на производството по издаване 

на декларация за изпълняемост по Регламент „Брюксел I“. Неговите особености не 

са съобразени при уредбата му, препращаща изцяло към процедурата по разглеж-

дане на молба за допускане на изпълнение на съдебно решение на държава членка 

по произход.  
 
Заключение 
Критичният анализ на разпоредбите, посветени на производството по разглеж-

дане на молбата за отказ от изпълнение, изясненото негово естество в съчетание с 

тълкуване на разпоредбите на Регламент „Брюксел І bis”, посветени на тази особена 

процедура, позволява да се направят следните изводи и предложения de lege 

ferenda: 

1. Необходимо е законодателят ни да отстрани констатираното несъответствие 

между двустранния и спорен характер на производството по отказ от изпълне-

ние и процедурата по разглеждане на молбата пред първоинстанционния съд в 

закрито заседание.  
2. Разликите в разпоредбата на чл. 41 от Регламент „Брюксел І“, съгласно която 

длъжникът няма право на изявление при първоинстанционното разглеждане на 

молбата за допускане на изпълнение и липсата на подобно ограничение в нормата 

на чл. 47 от Регламент „Брюксел І bis” водят до извод за необходимо конституи-

ране на кредитора като насрещна страна в производството по отказ за изпъл-

нение в началния му стадий – пред първоинстанционния съд.  
3. Автоматичното препращане на процедурата за разглеждане на молбата за от-

каз от изпълнение към производството по допускане на изпълнението, без съобра-

зяване на тяхното различно естество и правни последици, уредено в разпоредбата 

на чл. 622 б, е неудачно и е в състояние да породи проблеми в съдебната практика.  
При следващо изменение и допълнение на ГПК намирам за необходимо да бъдат 

отстранени тези законодателни пропуски, като се детайлизира уредбата на проце-

дурата по отказ за изпълнение, в съответствие с изискванията на чл. 47, § 2 от Рег-

ламент „Брюксел І bis”.  
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Резюме: анализът e връзката на понятието „правно отношение“ с историчес-

ки много по-старото „правна връзка“ и подчертава трудностите при неговото 

практическо разбиране с оглед на една привидна полисемантичност. В Антич-

ността „облигация“ е относително късен термин, който възниква на основата на 

първоначално физическата, а по-сетне правната зависимост на едно лице от дру-

го като идеята за видимата физическа зависимост постепенно е заменена с мис-

лимата правна такава. Така е налице една специфична метафора, която е нача-

лото на учението за тази обвързаност. Тази метафора може да се пренесе изоб-

що към разбирането за правото през Античността като осъзнаването на нашите 

задължения към Бога като модел за задълженията към хората, създаващи зави-

симост и подчинение. В тази насока римските извори, които са начало и на съвре-

менното разбиране, изглежда са поставяли акцент върху възникването на добро-

волната зависимост като основа на облигацията. Това е означавало за римляните 

от най-ранна епоха, включително и до времената на Гай, че при облигациите има 

господство над личността, точно както при вещните права има господство върху 

вещите. Това проличава от класификацията на вещите, на телесни и нетелесни, 

като в последните са включени и облигациите. По-късните наследници на поняти-

ето и учението за облигациите на практика също продължават да се опитват да 

намерят точното съответствие на съдържанието на облигацията като „правна 

връзка“ с нейното доктринерно описание като правно отношение. 

 
Ключови думи: облигация, правна връзка, правно отношение 

 

Summary: Our analysis follows routs of the notion of „legal relation” from the older 

„legal ling” and underlines the difficulties of its practical understanding referring a 

phantom polysemy. The obligation during the Antiquity was a comparatively late term, 

which has appeared initially on the basis of physical dependence of one person on anoth-

er, which could be seen physically. Later it was substituted by legal one, which could be 

only thought. This metaphor could refer generally the idea about the law of the Antiquity, 

as a realising of our obligations towards our Lord as model for the obligations among 

the people, that create a power and obedience link. The Roman sources, which are the 

beginning of the actual understanding, as well, seem to put the accent on the wilful fun-

dament of the obligations. Thus for the Romans already during the most distant times and 

during the times of Gaius the obligations embraced the personal dominance, just like the 
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dominance over the things in the real rights. This is evident in the classification of the 

things, dividing them on tangible and non-tangible. Latter heirs of the term and dogma 

about the obligations in fact try also to find a precise correspondence of its content as a 

“legal link” and its doctrinal description as a “legal relation”. 

 

Key words: obligation, “legal link”, “legal relation” 

 
 
За явното и скритото съдържание в двойката „правна връзка“  
и „правно отношение“ 
Съдържанието на това, което днес наричаме „облигационно правоотношение“, 

се свежда в доктрината до правоотношение, възникнало между кредитор и длъжник 

в рамките на позволена от закона възможност кредиторът да търси от длъжника 

изпълнението на негово задължение. Понятието правоотношение, макар и често 
употребимо в литературата у нас и в чужбина не предполага непосредствена яснота 

на съдържанието си. Достатъчно е да погледнем съдържанието на действащия у нас 

Закон за задълженията и договорите, за да се сблъскаме с подобна привидна поли-

семантичност. В чл. 90 се използва терминът „правно отношение“, а в чл. 102 – 
думата „правоотношение“. Преди това в чл. 8 се употребява синоним на думата 

отношение – „връзка“, която е определена като „правна“ (вероятно, за да се опише 

нейното съдържание)
1
. На български думата отношение предполага възникването 

на някаква обвързаност, зависимост между два обекта
2
. На практика езикът на този 

Закон предимно от 1951 г., но и от по-късните редакции от 1993 г., съхранява една 

несигурност в опита си да опише нещо, което би трябвало да е ясно като общоу-

потребим термин, а именно допустимата от правото възможност, кредиторът да 

въздейства свободно върху личността и имуществената сфера на длъжника. Прила-

гателното „правен“ също не се заключава само до тясното разбиране за закон, а 
обхваща неговия най-широк спектър. Настоящият доклад се концентрира върху 

идеята за връзката, изхождайки от разбирането за нейния античен, дори и архаичен 

произход. В историята на правото именно тя е средоточието на правни концепции, 

които са довели до възникването на относително късния термин – облигация (исто-

рически за първи тя се появява като термин в ІІ-І пр. Хр.). 
 
Римскоправната основа на разбирането за отношение 
Системата на облигациите, разделени на такива, произтичащи от контракти, де-

ликти, квазиконтракти и квазиделикти представлява късна концептуализация на 

уредба, която е действала още в архаиката. Тя е отразявала възникването на персо-

                                                           
1 Чл. 90. Длъжникът, който има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно отноше-

ние; чл. 102 …Новият длъжник може да противопостави на кредитора възраженията, които е имал 

старият длъжник, произтичащи от прехвърленото правоотношение; чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.) 

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една прав-

на връзка между тях. 
2 Речник на Българския език. Институт на българския език, http://ibl.bas.bg/, достъп на 25/01/2015, 

за отношение е посочено на първо място: взаимна връзка между различни неща (предмети, явления и 

действия). 
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нални зависимости, т.е. състояние на подчиненост на лице от друго. Тези зависимос-

ти са резултат от осъществяването на формални актове като mancipatio, in iure cessio 
или произнасянето на тържествени вербални формули със сакрален произход, които 

отразявали отново състоянието на подчиненост. Това означава, че това което днес 

отразяваме като относителна връзка, в периода на архаичното, формално право се е 

отразявало като абсолютно господство: за цялото общество лицето, което по една 

или друга причина е било обвързано е следвало да се възприема като подчинено на 

друго, в полза на което е трябвало да изпълни определено задължение. 
Това потвърждава и методологичното уточнение, че познатата ни от класичес-

кото право институционна систематизация, която е валидна все още и днес с оглед 

на структурата на повечето от курсовете по актуално гражданско право и по римско 

частно право е резултат от взаимодействието на традиционната римска юриспру-

денция и философско-реторическите концепции от началото на класическата епоха. 
Преходът от абсолютно към относително господство съответства и на изконно 

римския механизъм за изразяване на това, което днес се определя като субективно 

право, тъй като в Античността такава категория не е съществувала. В този контекст 

трябва да се обърне внимание на класификацията, която е предложена в институ-

циите на Гай за видовете вещи. Като цяло той разделя вещите на телесни (res 

corporales) и нетелесни (res incorporales), съобразно възможността да се осъществи 

с тях сетивен контакт
1 (Gai. 2. 12-14). Избраният в този текст класификационен 

критерий на практика ни представя една реална физическа обвързаност на вещта 

към нейния титуляр, каквато е налична при телесните вещи. Метафората за такава 

връзка е при нетелесните, където връзката не се вижда, а се мисли. Подобно заклю-

чение би могло да бъде подкрепено и от едно друго свидетелство от късната антич-

ност, насочващо към етимологията на думата вещ. Според св. Исидор от Севиля
2 

думата res, rei се свързва с идеята за „правилно господство“, „recte habendo“
3. 

Връзката с протоиндоевропейските корени *Hreh]-, подобно на горната етимоло-

гия, свидетелства за сходство на думата с думите за „благо или полза“. Това на 

практика означава нещо, от което ние се ползваме по естествен начин
4
. Самата ду-

                                                           
1 Gai.2. 12. quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. 13. corporales hae, quae tangi 

possunt, velut fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles. 14. Incorporales sunt, 
quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas ususfructus obligationes quo-
quo modo contractae. Nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur, et fructus qui ex 
fundo percipiuntur, corporales sunt, et quod ex aliqua obligatione nobis debetur, id plerumque corporale est, 
veluti fundus homo pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis 
incorporale est. Eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum. Ius altius tollendi aedes et 
officiendi luminibus vicini aedium aut non extollendi, ne luminibus vicini officiatur. Item fluminum et stili-
cidiorum idem ius. Ius aquae ducendae. Haec iura praediorum tam urbanorum quam rusticorum servitutes 
vocantur.   

2 Sanctus Isidorus Hispalensis, 560-4 април 636. 
3 Maltby, R. A lexicon of Ancient Latin Etymologies, ARCA, Classical and Medieval Texts, Papers and 

Monographs, 25, Francis Cairns 1991, s.v. res: „ISID. orig. 5.25.3 res a recte habendo, ius a iuste possidendo. 
vide arrha, cuppendiarius, hereditas, nomen, quaero, recula, reus“. 

4 Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, vol. 7, Ed. Lubotsky, BRILL, Leiden – Boston 
2008, s.v. res, rei 'property, goods, thing, affair' [f. e] (Lex XII+; acc.sg. rem) PIE *Hreh]-i- 'wealth, goods' 
(nom.sg. *rehi-i-s, acc.sg. *rehi-i-m, dat.sg. *rehri-ei). IE cognates: Skt. rayi- [m. (rarely f.)] 'property, goods' 
(rayim [acc.sg.], rayah [gen.abl.sg.]), Av. raii-i- 'wealth' (OAv. raiio [gen.abl.sg.], YAv. raem [acc.sg.]). 
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ма отразява следователно идеята за притежание или полза, което насочва към раз-

бирането „за това, което е наше, а не на друг“, което в съвременната правна терми-

нология означава абсолютност на връзката между вещта и този, който я държи, 

защо никой друг не трябва да му я взима, т.е. той има призната от обществото сво-

бода да я защитава. При облигациите е налице разбирането за метафора, защото 

връзката не е физически видима, а е мислена. В късната интерпретация на думата в 

институциите на Юстиниан се говори за „iuris vinculum“, „правна връзка“
1
. В обяс-

нението, което намираме при Акурсий, се вижда как Глосаторите са отразявали 

подобно обяснение за метафората за реалната физическа и правната връзка: тя е 

това, което някога е било физическото обвързване
2
. Ранното разбиране за думата 

облигация не е произтичало от днешната теория за правни или обществени отно-

шения, а от физическото връзване на длъжниците. Подобно заключение е направил 

преди време и Андре Магдален, който описва ритуала на манципацията като ритуал 

за връзването на длъжника в момента на извършването на нексум (архаичния ана-

лог на съвременния договор за заем и една от най-старите формули на доброволно 

обвързване като се има предвид, че в този период нито терминът, нито разбирането 

за съвременния контракт не са били още налице). Френският автор проследява ети-

мологията на думата nexum и заключава, че вероятно тя не е отразявала парите, 

които са били давани на заем, а парчето бронз – rodusculum, което се е провесвало 

на врата на длъжника като символ на неговата зависимост и обвързаност към кре-

дитора. Той сравнява античните етимологии на Фест (162 L) и на Варон (lingua 

latina 7.105), като кредитира последната, тъй като при Фест нещата са твърде 

обобщени. Варон на свой ред дава ясно описание на ритуала с думите ut ab aere 

obaeratus, които именно символизирали това провесване на парчето бронз. Незави-

симо от невъзможността напълно да се потвърди подобна хипотеза, все пак, изка-

заното мнение предоставя достатъчно свидетелства за историческото развитие на 

връзката. Тя безспорно е физическа и отразява ясно персоналната подчиненост на 

лицето, което е получило сумата от това, което му я е предоставило
3. 

В заключение може да се посочи, че в основата на античното, а и на среднове-

ковното разбиране за термина облигация се намира неговото извеждане от разби-

рането за господство, което в този исторически период е заемало позицията на 

субективното право от актуалната правна теория. В този смисъл идеята за правна-

та връзка би могла в по-общ смисъл да се изведе като своеобразна синекдоха 

изобщо за правото, защото това отразява както връзката с Бог, така и връзката 

между хората. Подобен ракурс не е напълно чужд и на античното разбиране за 

нея. Цицерон в свое писмо до Марк Брут я уподобява на религията „religio“, зара-

                                                           
1 Inst. III. 13 pr. De obligationibus: Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo 

necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. 
2 „Iuris vinculum“, in: Glossa Accursiana: „Iuris vinculum: id est ius vinciens et sic est res incorporalis, 

ut supra, de rebus corporalibus et incorporalibus [Inst. 2. 2], in fine. Ut enim boves funibus visualiter ligantur, 
sic homines verbis ligantur intellectualiter, ut supra, Dig. de verborum significatione, lege „Rei“ [D. 50. 16. 

23].“ 
3 Magdelain, A. Les Ius archaïque, MEFPA, 98, 1986, 265-358 = Jus Imperium Auctoritas, Études des 

droit romain, Classique, Ecole française de Rome, 2015, 27-28. 
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ди общия корен „-lig“
1
. Тази връзка на правото като универсален и персонален 

символ на връзката между Бога и човеците и между самите човеци може да се види 

и евангелския образ на виждането за постигането на хармония в обществото чрез 

изпълняване на повелята на Христос, осъзнавайки собствената си задълженост към 

Бога и неговата милост, да ни опрости задълженията, които не можем да изпълним, 

да приложим и на свой ред тази хуманност към нашите длъжници, опрощавайки 

техните дългове (Мат. 6:9-13 „…и ни опрости дълговете, както и ние опрощаваме 

на нашите длъжници…“)
2. 

С оглед трансфера на понятието за облигация като връзка между кредитор и 

длъжник към съвременните правни системи като законово и теоретично понятие, 

трябва да се отбележи, че днес то се изразява с думите „правно отношение“. Исто-

рически погледнато, последното представлява научно изражение класическата идея 

за „iuris vinculum“. То реално е резултат от влиянието на Савини и историческата 

школа върху съвременната правна теория. На неговата основа се оформя и разби-

рането за отговорност, което също няма римскоправен предходник. Подобно зак-

лючение може да се направи и от коментара към стария Италиански граждански 

кодекс от 1826, наречен още Кодекс Пизанели. Там се посочва по повод на 

чл. 1098, който регулира договорите („Il contratto è l’accordo di due o più persone per 
costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico“

3
), че комисарят Пречерути 

по време на дискусията за неговото създаване посочил, че не е удачно да се използ-

ват думите „правно отношение“, „rapporto giuridico“. Те биха донесли неяснота на 

текста, защото съдържат една научна концепция, която няма да бъде лесно разбра-

на от всички
4
. В текста на действащия граждански кодекс вече се използва терми-

нът „rapporto giuridico“
5
, което показва постепенното преминаване от една традици-

онна екзегетична основа към все по-доктринерна научна матрица на самото законо-

дателство, която често затруднява разбирането на текста. Този процес насочва вни-

манието ни към засилването на влиянието на германската доктрина от XIX век. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zimmermann, R. Obligations, 1: The substantive „obligatio“ can be traced back to Cicero. As to the lit-

eral meaning of the term, its root „lig-“ indicates that something or somebody is bound; just as we are all 
„bound back“ (to God) by virtue of our "re-ligio“ (Epistulae ad M. Brutum 1.18.3). 

2 „…et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris… (…et dimitte nobis debita 

nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris… (Oratio Dominica, Mt 6:9-13)“. 
3 Кодексът тук повтаря чл. 2044 на Френския кодекс и е директно повлиян от Потие, както посочва 

Микеле Фино, виж M. A. Fino, L’archetipo contrattuale transattivo: radici storiche e ruolo attuale 

nell’ordinamento, Rivista di Diritto Romano – I – 2001, 29. Същият текст намираме и в действащия бъл-

гарски ЗЗД, „Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Договорът е съглашение между две или повече лица, 

за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях“. 
4 Тук изказвам благодарност на моя приятел проф. Козимо Кашоне от Университета на Неапол, 

Федерико секондо, за предоставената възможност да се запозная с текста. 
5 Art. 1321 Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro 

un rapporto giuridico patrimoniale. 



91 

 
Превръщането на общоупотребимата дума за връзка  
в правния термин отношение

1 
Историческият корен на дървото на правното понятие облигация тръгва от по-

нятието „връзка“ и достига до „отношение“. В един от най-популярните учебници 

в Европа от ХХ век „Римско частно право“ на Макс Казер се анализира разбира-

нето за „правната връзка“, нем. Schuldverhältnis, „iuris vinculum“ като водещо до 

задължение за позволен от закона предмет, т.нар. престация
2. Според автора днес 

това понятие означава двустранна връзка, създаваща субективно право за едната 

страна – кредитор, и съответното субективно задължение за другата страна – 
длъжник. По-сетне Цимерман

3 подчертава, че възникването на понятието облига-

ция се свързва с изискването обещалият „да е задължен“ („owe“) да заплати или 

изпълни обещаното. Подобно е мнението и на Марио Таламанка, който посочва, 

че макар и терминът в правнотехнически смисъл да се среща още в свидетелства 

за III век пр. Хр. (Плавт, *254 пр. Хр. Truc. 214), той тогава се използвал като res 

obligatae, реална гаранция, а съществителното obligatio, senso giuridico, възхожда 

едва към средата на I век пр. Хр.
4 Филипо Раниери, също се придържа към позна-

тата ни дефиниция за облигацията като „iuris vinculum“ от класическия период и 

юстиниановото право, ius commune и валидността ѝ и днес като свързва Юстиниано-

вата система на облигациите
5 (контракти, деликти, квазиконтракти и квазиделикти), с 

Глосаторите (Glossa „Iuris vinculum“, Glossa Accursiana за Inst. 3. 13 pr.) и Пандектис-

тите (R. Sohm, Institutionen des Römischen Rechts, Leipzig 1889, § 64, 271)
6
. У нас 

                                                           
1 Вж. по-ранната ми публикация http://blogs.unwe.bg/ktanev/files/2013/01/responsibility.pdf 
2 Kaser, M. Das römische Privatrecht, I, C. H. Beck, München MCMLV, 132, 133 и бел. 1 (Betti, Filang. 

40 (1915) 321 ff.; Dir. rom. I 436 ff.; Düll, SZ 54 (1934 1106 ff.; 55 (1935) 13.) Макс Казер изгражда опи-

санието си за облигацията като: „Die privatrechtliche Personalhaftung gibt, wie sich gezeigt hat, dem 

Berechtigten eine Gewalt, aus der er, wo immer er den Haftenden antrifft, auf seine Person greifen kann. Wie 
alle privaten Rechte der altrömischen Stufe ist mithin auch das aus der Haftung ein Herrschaftsrecht; und wie 

die anderen Herrschaftsrechte auch, wird es in seiner Gestalt und in seinem Inhalt durch seinen Zweck 
individualisiert. „Частноправната лична отговорност, както се доказа, дава на правоимащия власт, от 

която той, където и да срещне задължения, да го залови. Както и останалите частни права и древно-

римският период е съответното на отговорността господство и както и останалите права на господст-

во, следва да се индивидуализира по своето съдържание и цел“. 
3 Zimmermann, R. The Law of Obligations. Roman foundations of the Civilian Tradition, Juta & Co, Ltd, 

Cape Town-Wetton-Johanesburg 1990, 1992, 1. В началния етап от развитието си правото се интересу-

вало само от въпроса за отговорността (англ. „liability“, нем. „Haftung“), но много бързо това разбира-

не се допълва с виждането, че длъжникът има дълг (англ. „duty“, нем. „Schuld“) да изпълни съответно 

задължение. В класическото право вече облигацията включва и двете понятия и отразява разбирането, 

че длъжникът е задължен за съответното действие. За разликата между двете понятия „Haftung“ и 

„Schuld“. Idem, op. cit, 5 и цит. лит. в бел. 18. 
4 Talamanca, M. Istituzioni di diritto romano, Giufrè 1990, 503: „Obligatio non risale, nelle nostre fonti, 

oltre alla meta del I sec. a. C.; in senso giuridico obligare si ritrova già verso la fine del III sec. a.C., in Plauto, 
ma riferito alle res obigatae (Truc. 214), su cui gravava vincolo di garanzia reale.“ 

5 Както може да се допълни е заимствано от Гай, в неговите Институции и по-късно в Юриспру-

денция на ежедневието или Златни правила. 
6 Ranieri, F. Europäisches Obligationenrecht. Ein Handbuch mit Texten und Materialen 3, Springer, 

Wien-New York 1999, 2003, 2009, 24, 25: „Folgende zwei Texte aus den Justinianischen Institutionen und 
aus der Accursianischen Glosse (ca. 1234/1235) und eine moderne Erläuterung dazu, verdeutlichen zunächst 

http://blogs.unwe.bg/ktanev/files/2013/01/responsibility.pdf
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Александър Кожухаров
1 приема, че кредиторът има право да иска от длъжника 

една престация, действие или бездействие – според едни, или резултат – според 

други, докато за длъжника това е правна необходимост да се престира, т.е. дълг. 

Преди това Иван Апостолов посочва: „някои немски автори дефинират облигаци-

онното право като правно отношение“ и подчертава догматичната сложност при 

определянето на облигационното право поради неговия комплексен характер
2
. Ве-

нелин Ганев разделя субектите на активен и пасивен и определя „правното отноше-

ние“ като особена връзка между тях
3
. В по-близко до нас време Ангел Калайджиев 

посочва: „…съставът на облигационното отношение се редуцира в правното задъл-

жение на длъжника да престира…
4
“, а Траян Конов вижда в гражданската отговор-

ност и разновидностите ѝ, договорна и деликтна, два елемента: институт (системата 

от гражданскоправни норми, определящи възникването, страните и съдържанието 

на правонарушението) и правоотношение (реалните отношения, резултат от инсти-

тута
5
), които са генетично и функционално свързани. Тя все пак е единно явление 

със санкционен характер, регулиращ гражданското правонарушение, съдържащо 

поправянето на причинените вреди. В анализа си за облигационните отношения 

                                                                                                                                                               
ganz exemplarisch, mit welcher Methode die mittelalterlichen Juristen den römischen Rechtsquellen und 

insbesondere der Rechtskategorie der „obligatio“ als „vinculum iuris“ begegnet sind. Dieser Rechtsgedanke 

liegt der Rechtsfigur der Obligation als vertragliches oder nichtvertragliches Schuldverhältnis zwischen 

Schuldner und Gläubiger zugrunde, die die kontinentale Tradition des Civil Law bis heute wesentlich prägt“. 
Glossa „Iuris vinculum“, in: Glossa Accursiana zu Inst. 3. 13 pr. „Iuris vinculum: id est ius vinciens et sic 

est res incorporalis, ut supra, de rebus corporalibus et incorporalibus [Inst. 2. 2], in fine. Ut enim boves 
funibus visualiter ligantur, sic homines verbis ligantur intellectualiter, ut supra, Dig. de verborum 
significatione, lege „Rei“ [D. 50.16.23].“; R. Sohm, Institutionen des Römischen Rechts, Leipzig 1889, § 64, 

S. 271. „(...) Die Obligation entsteht entweder durch Consenserklärung (Contract), d. h. Kraft des Willens des 
Schuldners, oder durch Rechtswidrigkeit (Delict), d. h. gegen den Willen des Schuldners. Neben den Contra-
ctsobligationen stehen die Fälle der obligationes quasi ex contractu, welche aus contractsähnlichen 

Tatbeständen, – neben den Delictsobligationen stehen die Fälle der obligationes quasi ex delicto, welche aus 
delictsähnlichen Tatbeständen hervorgehen.“ 

1 Кожухаров, А. Облигационно право, Общо учение за облигационното отношение. София, НИ, 

1958, 5 и сл., бел. 7 и 8. Авторът цитира ГК РСФСР, ал. 1, с. 107, където думата „задължение“ следва 

да се разбира като отношение, съобразно мнението на Новицки, (Новицкий, И. Б. Советское граждан-

ское право, с. 350, бълг. изд. с. 350). 
2 Апостолов, И. Облигационно право. Част първа, Общо учение за облигацията. София, фототипно 

изд. ИБАН, 1990, 1 и сл., бел. 1, за немската литература цитира Диков, с. 7, и подчертава, че по-
старата френска литература описва облигацията като необходимост да се даде (Aubry et Rau, IV, § 296 

и т.н.) 
3 Ганев, В. Курс по обща теория на правото, Увод, Методология на правото, Правно социологи-

ческа библиотека, № 11, Право 1921, 12, бел. 1 (idem, Правни отношения и правни институти. Год. СУ 

1909-1910). 
4 Калайджиев, А. Облигационно право. София, Сиби, 2010, 24. 
5 Конов, Т. Подбрани съчинения. София, Сиела, 1994, 2002, 21, 22 и сл.: „нормите на института се 

реализират, функционират чрез създаването на коректни правоотношения, […] гражданската отговор-

ност като институт се осъществява чрез гражданската отговорност като правоотношение.“ Това мне-

ние съвпада с Платоновата и Аристотеловата диайреза (Arist. EN 1131a 1.) на корективното правосъ-

дие, разкриваща формалното му – идеално, битие и реалното му функционално проявление, не обяс-

няваща емпиричното многообразие (субективна, обективна, риск, стриктна, обезщетителна наказател-

на, притезателна, потестативна, квазидоговорна и квазиделиктна и т.н.). Гражданската отговорност не 

е само санкция, наказание, а е предимно обезщетение, а наказателните вреди са по-скоро изключение. 
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(облигациите) в Древния Рим Михаил Андреев също посочва, че става въпрос за 

физическа или правна връзка
1. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
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Резюме: в доклада се изследва проблематиката относно изменението на дого-

вор за обществена поръчка. Засегнат е въпросът за недопустичостта от промяна 

на проекта за договор, включен в документацията за обществената поръчка. Раз-

гледани са хипотезите, при които е допустимо да се измени вече сключения дого-

вор за обществена поръчка. Анализиран е накратко случая на промяна на договора 

при преобразуване на изпълнителя.  

 

Ключови думи: изменение на договор, договор за обществена поръчка, преобра-

зуване на изпълнител 

 

Summary: The report examines the issues about modification of public contracts dur-

ing their term. Is affected the question about admissibility of changing the draft of public 

contract included in the tender documentation. Also are examining the cases in which it 

is permissible to alter an already signed public contract. Is briefly analyzed the case of 

contract modification where a new contractor replaces the one to which the contracting 

entity had initially awarded the contract.  

 

Key words: modification of contracts, public contract, replacement of contractors 

 
 
1. Постановка на въпроса 
По отношение изменението на договора за обществена поръчка Законът (ЗОП) е 

значително по-рестриктивен в сравнение с общата уредба в частното право. Пона-

чало в частното право (съгласно чл. 20а, ал. 2 ЗЗД) страните по взаимно съгласие 

могат свободно да изменят договора, стига да не нарушават императивни разпоред-

би. Изменението на договор за обществена поръчка принципно е недопустимо 
освен по изключение, когато са налице предвидените в Закона хипотези (чл. 43, 
ал. 1 и 2 ЗОП). Правно политически законодателят е изхождал от идеята, че ако 

договорът за обществена поръчка може свободно да бъде изменян, това в значител-

на степен би обезсмислило заложените в ЗОП изисквания за провеждане на проце-

дура по възлагане на обществена поръчка.  
Договорът за обществена поръчка е резултат от проявлението на смесен факти-

чески състав, като сключването му се предхожда от провеждането на специална 

административноправна процедура, с която се цели осигуряване на ефективност 

при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средст-
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вата, свързани с извършването на определени в Закона дейности с обществено 

значение (чл. 1 от ЗОП). Ако страните по вече сключения договор за обществена 

поръчка могат свободно да го изменят, това би представлявало на практика изме-

нение на предварително обявените условия за изпълнението на поръчката и по 

този начин биха се нарушили предвидените в Закона принципи за равнопоставе-

ност на участниците, публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция 
(чл. 2, ал. 1 от ЗОП).  

 
2. Недопустимост за изменение на включения  

          в документацията проект за договор 
Законът налага сериозни ограничения не само относно изменение на вече склю-

чен договор за обществена поръчка, но не допуска изменение на проекта за дого-

вор, включен в документацията за участие в процедура по възлагане на обществена 

поръчка
1
. Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗОП „възложителят е длъжен да сключи договор, 

който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с 

всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен 

за изпълнител.” От друга страна, всяка подадена оферта трябва да съдържа декла-

рация от предложителя за приемането на условията на проекта на договор (чл. 56, 
ал. 1, т. 12 ЗОП). Следователно проектът за договор в значителна степен предопре-

деля съдържанието на самия договор. Проектът за договор обвързва страните и 

може да се допълва само с параметрите, които се извличат от офертата на 

спечелилия процедурата участник. Произволното „прекрояване” на проекта за до-

говор при сключването на договора представлява нарушение на Закона за общест-

вените поръчки и на заложените в него принципи
2
. Такива промени на заложеното 

в проекта за договор водят до недопустима промяна на първоначално обявените в 

процедурата изисквания към участниците и по този начин се нарушават принципи-

те на равнопоставеност, прозрачност и недопустимост на дискриминация.  
 
3. Хипотези на допустимо изменение на договор за обществена поръчка 
Водещото правило е, че не може да се изменя вече сключения договор за общес-

твена поръчка (чл. 43, ал. 1 ЗОП)
3
. Все пак действието на този договор се развива в 

определен период и през този период могат да възникнат обстоятелства извън кон-

трола на страните, които обективно да налагат изменение на договора, за да се на-

годи към изменените условия. В противен случай е възможно промяната на услови-

ята да прави невъзможно изпълнението на договора във вида, в който е сключен 

или това изпълнение да противоречи на справедливостта и добросъвестността и на 

                                                           
1 Изискването проект за договор да бъде включен в документацията за участие в процедура за въз-

лагане на обществена поръчка изрично е посочено в чл. 28, ал. 1, т. 9 ЗОП. 
2 Горанова, И. Нарушаване на забраната за изменение на договор за обществена поръчка. – ЗОП +, 

2014, № 2, с. 23.  
3 Относно административноправните последици при изменение на договор за обществена поръчка 

вж. Пешева-Горанова, И. Изменението на договор за обществена поръчка като основание за търсене 

на юридическа отговорност от възложителя. – Сборник доклади от Осма международна научна кон-

ференция „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата 

политика, финансовия сектор и реалния бизнес”, 2012, с. 252-255. 
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иманентния за всеки договор разумен баланс на интересите между страните. В този 

смисъл уредбата относно изменението на договора за обществена поръчка е еволю-

ирала от пълна забрана за изменение и допълване на договора в първата редакция 

на чл. 43 (ДВ, бр. 28 от 2004 г.), до предвиждането на няколко хипотези в последна-

та редакция на чл. 43 (ДВ, бр. 40 от 2014 г.). 
С последното изменение на разпоредбата на чл. 43 от ЗОП е предвидено, че из-

менението на договора става с допълнително споразумение към него. Хипотезите, 

при които е допустимо изменение на договора, са посочени в ал. 2 на чл. 43 ЗОП
1. 

Те са следните: възникване на непредвидени обстоятелства, които се отразяват на 

параметрите на изпълнение на договора и налагат неговата промяна; при изменение 

на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора е дейност, чия-

то цена е обект на държавно регулиране и срокът за изпълнение на договора е над 

12 месеца; при приемане на нормативен акт, който като пряка последица налага 

увеличението на цената; при незавършена процедура за възлагане на обществена 

поръчка със същия предмет, което налага увеличаване на срока за доставка или 

услуга с периодично или продължително изпълнение. За тези хипотези законодате-

лят подробно е уредил предпоставките, при които се приема, че са налице, както и 

допустимото изменение на договора. Във всички хипотези е налице промяна на 

външните условия, при действието на които е сключен договорът, и тази промяна 

не е зависила от поведението на страните по него.  
Първата хипотеза на допустимо изменение на договора предполага възникване 

на непредвидени обстоятелства. Като такива се приемат обстоятелства, възникна-

ли след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените 

условия (§1, т. 14б от допълнителните разпоредби на ЗОП). Проявлението на неп-

редвидени обстоятелства може да наложи промяна в сроковете за изпълнение на 

договора, частична замяна на дейности от предмета на поръчката за услуга или 

строителство, цялостна или частична замяна на стоки, като заместващите стоки 

трябва да съответстват на техническите спецификации, като имат технически пре-

димства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменените 

стоки (спорно е изискването на закона заместващите стоки да имат по добри харак-

теристики, без да предвидена възможност да са с равни, съответни характеристики. 

Промяната на дейност или замяната на стоки от предмета на поръчката не трябва 

да водят до увеличаване на стойността на договора. Допустимо е обаче измене-

нието да се изразява в намаляване на общата стойност на договора в интерес на 

възложителя вследствие от намаляване на цените или на отпадане на дейности.  
При втората хипотеза на допустимо изменение на договора то се обосновава с 

изменението на държавно регулирани цени, като изискването е дейността, чиято 

цена е обект на такова регулиране, да съставлява основна част от предмета на дого-

вора, съответно на поръчката.  
В третата хипотеза е допустимо увеличение на цената по договора, когато това 

увеличение е пряка последица от приемането на нормативен акт и то е до размера 

                                                           
1 За хипотезите, при които е допустимо изменение на договор за обществена поръчка, вижте и 

Марков, М. и колектив. Обществени поръчки. С., Труд и право, 2014, с. 123-126. 
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на реалното увеличение на разходите на изпълнителя вследствие от това. Разбира 

се, разпоредбата трябва да се тълкува разширително, не само приемането на нов 

нормативен акт, но и изменението на съществуващ нормативен акт ще даде основа-

ние за такава промяна, ако пряко води до увеличение на разходите на изпълнителя. 

Ако например се приеме промяна на размера на данък върху добавената стойност 

или на дължим акциз.  
В хипотезата на чл. 43, ал. 2, т. 5 ЗОП удължаването на срока на договор за дос-

тавка или за услуга с периодично или продължително изпълнение се налага поради 

това, че не е завършила процедурата по обществена поръчка, която да замести из-

пълнението на действащия договор. Например възложен превоз на ученици, охрана 

на помещения, охрана и инкасо на парични средства, набирани в множество обекти 

на възложителя и т.н. За да е допустимо удължаване на срока на заварения договор, 
трябва да са налице кумулативно следните предпоставки: 1) не по-късно от 6 месе-

ца преди изтичане на срока на договора възложителят да е открил процедура със 

същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител; 

2) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за 

възложителя. При наличието на тези предпоставки срокът на договора се удължава 

до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца. 
При възникване на непредвидени обстоятелства, които водят до засягане на за-

конните интереси на някоя от страните, е допустимо изменение на договор за спе-

циална обществена поръчка по чл. 3, ал. 2 ЗОП. 
От направения анализ може да се направи изводът, че изменение на договорите 

за обществени поръчки се допуска по изключение при възникване на обстоятелст-

ва, които не са били предвидени при сключването им, като поначало изменението 

не трябва да води до неоправдано драстично изменение на предмета на поръчка-

та, а да е в рамките на първоначалната стойност на поръчката. Увеличаване на 

стойността на поръчката е допустимо само когато е в резултат от промяна на 

държавно регулирани цени или е следствие от приемането или изменението на 

нормативен акт. Допустимо е намаляване на цената на поръчката в интерес на 

възложителя при намаляване на договорените цени или договорените количества 

или отпадане на дейности. 
Често (особено при възлагане на по-големи поръчки за строителство) възниква 

необходимостта от извършване на непредвидени строителни и монтажни работи, 

без които не може да се изпълни въобще или отчасти качествено поръчката. В про-

учените обществени поръчки се срещат случаи, при които възложителят още при 

откриването на процедурата по възлагане предвижда, че например 10% от стой-

ността на поръчката ще е за заплащане на извършени непредвидени СМР. Може да 

се приеме, че когато това е заложено още в документацията по процедурата и всич-

ки участници са информирани и поставени при равни условия, то не следва да се 

третира като недопустимо изменение на договора. Всъщност формално юридичес-

ки няма да е налице и изменение, тъй като тези непредвидени СМР са в договоре-

ния обем на поръчката и са заложени в договора още при сключването му. Друг е 

въпросът с възлагането и извършването на допълнителни работи, които са извън 

предмета и обема на възложената поръчка, макар и да са свързани по някакъв начин 



98 

с нея. Когато допълнителните работи или доставки на стока не представляват час-

тична замяна на дейности или стоки, неводещо до увеличаване на стойността на 

договора, няма да е допустимо изменение на договора и включването им в обхвата 

му. В такива случаи се е наложила практиката тези допълнителни дейности да се 

възлагат с процедура за договаряне без обявление на основание и при наличието на 

предпоставките по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП. 
 
4. Прехвърляне на вземане по договор за обществена поръчка 
В съдебната практика е повдиган въпросът дали прехвърлянето (цедирането) на 

вземане по договор за обществена поръчка е допустимо, и не представлява ли то 

изменение на договора
1
. В Решение № 162 от 28.01.2013 г. по т. д. № 453/2012 г., 

т. к., I Т. О., ВКС се приема, че „установената забрана в специалния Закон за из-

менение на договора за обществена поръчка създава непрехвърлимост на вземане-

то, произтичащо от изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка. 

Непрехвърлимостта е уредена в императивна правна норма и съгласно чл. 99, ал. 1, 

пр. 1 от ЗЗД. Предмет на договора за цесия е вземане, чието прехвърляне не се 

допуска от Закона”. Макар аргументите в това решение да подлежат на коментар, 

то като постановено по реда на чл. 290 от ГПК представлява задължителна за съди-

лищата съдебна практика. С новата разпоредба на чл. 42а ЗОП (ДВ, бр. 40 от 

2014 г., в сила от 13.05.2014 г.) Законът изрично прогласи, че „паричните вземания 

по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прех-

върляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудител-

но изпълнение”, а с §115 ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) на разпо-

редбата е предадено обратно действие – и по отношение на договорите, сключени 

до влизане в сила на изменението на Закона. С по-ново решение – Решение № 115 
от 18.06.2015 г. по т. д. № 1922/2014 г., т. к., І т. о., Върховният касационен съд е 

съобразил практиката си с новата законова разпоредба и е приел допустимост на 

цедирането на парични вземания по договори за обществени поръчки. 
 
5. Преобразуване на изпълнител 
До изменение на възникналото от договора за обществена поръчка правоотно-

шение води и промяната на страна по договора. С нова ал. 7 на чл. 43 от ЗОП (ДВ, 

бр. 40 от 2014 г.) е уреден случаят на преобразуване на изпълнител по договор за 

обществена поръчка. Ако правоприемникът отговаря на изискванията на Закона и 

на възложителя, включително относно заложените в процедурата, въз основа на 

която е сключен договора, критерии за подбор, то с правоприемника се сключва 

договор за продължаване на изпълнението на обществената поръчка. Тоест за пра-

воприемника не трябва да са налице основания, които биха довели до отстранява-

нето му от процедурата, ако той беше участвал в нея. Законът не допуска наред с 

промяната на страната да се правят промени и в самия договор. За съжаление, в 

текста на ал. 7 няма отговор на важни въпроси относно различните форми на пре-

образуване. В изр. 3 е посочено, че когато първоначалният изпълнител не се прек-

                                                           
1 За становище в доктрината по този въпрос вж. Калайджиев, А. За цесията на парично вземане на 

изпълнителя по договор за обществена поръчка. – Търговско право, 2014, № 1, 15-19. 
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ратява (вследствие от преобразуването), то отговаря солидарно с новия изпълнител 
– правоприемник. От изр. 3, тълкувано във връзка с изр. 1, излиза, че и в случаите, 

при които първоначалният изпълнител не се прекратява при преобразуването (нап-

ример при отделяне), пак трябва да се сключи договор с правоприемника. Това 

законово разрешение невинаги е оправдано, особено ако при преобразуването е 

предвидено правата и задълженията по съответния договор за обществена поръчка 

да останат в патримониума на първоначалния изпълнител. Запазването на договора 

с първоначалния изпълнител не е пречка в Закона да се предвиди солидарна отго-

ворност за правоприемника или възможност да се уговори такава с него. 
Към момента на изготвяне на този доклад Народното събрание на Република 

България е приело на първо четене нов Закон за обществените поръчки. По отно-

шение на разглежданата проблематика новият закон ще транспонира във вътреш-

ното право разрешенията, дадени от Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС 

от 26.02.2014 г. за обществените поръчки.   
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ  
С ЦЕЛ УПЪЛНОМЕРЯВАНЕТО ИМ С ЧАСТИ  

ОТ СЪСЕДНИ ИМОТИ 

доц. д-р Гергана Боянова,  

катедра „Частноправни науки“, УНСС,  

boyanovagergana@abv.bg 

Резюме: в чл. 17 от ЗУТ са уредени хипотезите, при които може да се извърши 

урегулиране на поземлени имоти, които до този момент не са били урегулирани с 

подробен устройствен план. Една от хипотезите предвижда възможността да се 

извърши упълномеряване на маломерни поземлени имоти с части от съседни имо-

ти с цел да се създадат нови урегулирани поземлени имоти, които да съответст-

ват на законовите изисквания. В тази връзка в настоящото изложение ще бъдат 

разгледани подробно предпоставките, необходими, за да се осъществи урегулира-

нето на такива имоти. 

 

Ключови думи: устройство на територията, поземлен имот, урегулиране, 

предпоставки 

 

Summary: In Art. 17 of the Spatial Development Act are settled the hypotheses, by 

which can make regulating of landed properties, which had not been regulated with de-

tailed development plan until this moment. One of the hypotheses makes a provision for 

making dimensions of landed properties to be made appropriate with parts from neigh-

bouring properties purposely of making new regulated landed properties, which could 

correspond to the requirements of the law. In this connection at present exposition will be 

discussed in detail the prerequisites, necessary for realize regulating of such properties. 

 

Key words: spatial development, landed property, regulating, prerequisites 

 
 
Според чл. 15, ал. 1, изр. 1-во от ЗУТ „с подробен устройствен план по чл. 16 

или по чл. 17 се урегулират само поземлени имоти, които не са били урегулирани с 

предишен подробен устройствен план“. А съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗУТ „извън слу-

чаите по чл. 16 с подробен устройствен план за населено място или за част от него 

се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти, като вътрешните им регу-

лационни линии съвпадат с имотните граници“. В ал. 2 са посочени три хипотези, 

които касаят урегулирането на поземлени имоти, като за целите на настоящото 

изложение ще бъде разгледана втората предвидена възможност – урегулиране на 

поземлени имоти, чиито размери не отговарят на изискванията на чл. 19, с цел 

упълномеряването им с части от съседни имоти.  

mailto:boyanovagergana@abv.bg
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Законът предвижда сложен фактически състав, включващ няколко основни и 

важни предпоставки, при наличието на които ще се осъществи упълномеряването 

на поземлени имоти с части от съседни имоти. Основна предпоставка е тези имоти 

да не са били урегулирани дотогава с подробен устройствен план за населено място 

или за част от него. Освен това тези имоти следва да не отговарят на изискванията, 

предвидени в чл. 19, ал. 1 от ЗУТ за лице и повърхност. Трябва да се уточни, че 

става дума за ниско жилищно застрояване, което може да бъде свободно или свър-

зано в два имота – само в тези случаи Законът предвижда спазване на условията за 

лице и повърхност в зависимост от вида на населеното място
1. 

Самото урегулиране настъпва в резултат от осъществена специална процедура. 

Собствениците на неурегулираните имоти трябва да подадат заявления до съответ-

ната община по местонахождението на имотите, че желаят да се допълнят тези 

имоти с части от съседни имоти. Към заявлението обаче е необходимо да приложат 

и предварителен договор, сключен със собственик на съседен имот, от който ще се 

вземе съответната част, необходима за допълването. С договора тези лица поемат 

задължението да сключат в бъдещ момент окончателен договор с вещнопрехвърли-

телно действие във формата на нотариален акт. Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗЗД предва-

рителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се 

изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена 

форма. Но според чл. 17, ал. 3 ЗУТ в разглежданата хипотеза договорът трябва да 

бъде сключен в писмена форма с нотариално заверени подписи на собствениците. 

Така ЗУТ въвежда специфично изискване по отношение на формата на предвари-

телния договор и нормата на чл. 17, ал. 3 се явява специална по отношение на раз-

поредбата на чл. 19, ал. 1 ЗЗД. Единствено когато с плана за регулация се засягат 

поземлени имоти – държавна или общинска собственост, договорът се сключва в 

писмена форма по пазарни цени от областния управител съответно от кмета на об-

щината (чл. 17, ал. 4 и 5 от ЗУТ). 
Следва да се отбележи, че законът изрично предвижда сключването на предва-

рителен договор, което предполага възмездно прехвърляне и придобиване на част 

от съседния имот, с която ще се упълномери друг имот. Това е така, защото според 

чл. 226, ал. 1 ЗЗД обещанието за дарение не произвежда действие, т.е. законът не 

допуска сключването на предварителен договор за дарение. А и по дефиниция на 

чл. 225 от ЗЗД с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно 

нещо на дарения. В този смисъл със сключения предварителен договор собствени-

кът на съседния имот, от който ще се вземе част за допълването на маломерния 

имот се задължава да прехвърли тази част, а собственикът на маломерния имот се 

задължава да плати съответната цена. Не е изключена и възможността например да 

се извърши замяна на отстъпената част от съседния недвижим имот за друг имот, 

                                                           
1 Според чл. 19, ал. 5 ЗУТ „при урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно високо и ви-

соко жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване в повече от два имота за застрояване със 

социални жилища или за друго специфично застрояване размерите на имотите се определят със самия 

подробен устройствен план, без да се спазват нормите по ал. 1. А съгласно ал. 6 – „при урегулиране на 

поземлени имоти в границите на населените места за нежилищно застрояване или за други нужди без 

застрояване техните размери се определят с подробен устройствен план, съобразно санитарно-
хигиенните и противопожарните изисквания и съответните устройствени правила и нормативи“. 
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който принадлежи на собственика на маломерния имот, като и в тази хипотеза 

прехвърлянето ще бъде възмездно. 
Изискването за сключване на предварителен договор изразява намерението на 

законодателя да даде предимство на договорното уреждане на възможността за 

урегулиране на имотите и по-специално в настоящата хипотеза – да се упълноме-

ри определен поземлен имот. Но същевременно сключването на предварителен 

договор има и друга важна последица – последващо сключване на окончателен 

договор. По силата на чл. 19, ал. 2 от ЗЗД предварителният договор трябва да съ-

държа уговорки относно съществените условия на окончателния договор. С пода-

ването на предварителен договор до съответната община собствениците предва-

рително определят своите задължения във връзка с последващото прехвърляне на 

собствеността върху частта от съседния имот, с която да се допълни неурегулира-

ния поземлен имот. Всъщност с предварителния договор се създават гаранции
1 за 

сключването на окончателен договор, в случай че собственикът на съседния имот 

не изпълни предвиденото в договора задължение – да прехвърли собствеността 

върху частта от своя недвижим имот на другия собственик за целите на урегули-

рането по отношение на маломерния имот. Тогава изправният собственик може 

на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД да предяви иск за обявяване на предварителния 

договор за окончателен, като съдебното решение ще замести несключения окон-

чателен договор (чл. 362, ал. 1 от ГПК). 
Сключването на окончателния договор поражда две важни последици:  
Първо, според чл. 17, ал. 6 от ЗУТ издаване на разрешение за строеж в новия 

урегулиран имот се допуска след представяне на сключен окончателен договор, 
т.е., ако собствениците на съседните имоти не са сключили окончателен договор, 

няма да е настъпило вещно-прехвърлителното действие и съответно собственикът 

на маломерния имот няма да е придобил частта от съседния имот. Ако въпреки това 

му се издаде разрешение за строеж от съответната общинска администрация и този 

собственик извърши строеж в имота, тогава строежът ще бъде незаконен, тъй като 

няма да са спазени изискванията на Закона и няма да е придобил в собственост 

частта от съседния имот.
2 Следва да се уточни, че ако маломерният имот е бил съ-

собствен, тогава и двамата съсобственици трябва да са сключили предварителен, 

съответно окончателен договор със собственика на съседния имот, от който се 

прехвърля определена част, за да се упълномери съсобствения имот. Но в тази хи-

потеза, за да се извърши строителство в новия урегулиран имот е необходимо също 

така да са спазени и изискванията на чл. 183, ал. 1 от ЗУТ – съсобствениците да са 

сключили договор във формата на нотариален акт, с който взаимно си учредяват 

                                                           
1 Петров, Вл. Законът за устройство на територията. С., Сиби, 2002 г., с. 65. 
2 Решение № 5047/2009 г. по адм. д. № 11570/2008 г., ІІ отд. на ВАС – в Решението Върховният 

съд приема, че след като няма сключен окончателен договор между собственика на маломерния имот 

и общината, от чиито имоти се взимат части, за да се осъществи допълването и въпреки това е извър-

шено строителство в маломерния имот, тогава строежът е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 

от ЗУТ. 
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или единият съсобственик учредява в полза на другия право на строеж за определен 

обект
1. 

Второ, съгласно § 22, т. 1, б. „б“ от Заключителните разпоредби на ЗУТ подроб-

ният устройствен план се счита за приложен по отношение на регулацията със 

сключването на окончателен договор за прехвърляне право на собственост, когато 

такъв се предвижда – в случая с прехвърлянето на част от съседен недвижим имот 

за допълване на маломерен имот. Ако не се сключи окончателен договор, няма да е 

настъпило вещно-прехвърлителното действие и ПУП няма да се счита приложен. 
Копие от влезлия в сила подробен устройствен план, с който се урегулира мало-

мерния имот, в резултат от присъединената част от съседния имот, се изпраща слу-

жебно от общината на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след пред-
ставяне на окончателен договор. Въз основа на служебното уведомяване за новия 

поземлен имот се дава идентификатор
2
, чиито структура и съдържание се опреде-

лят със специална наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и бла-

гоустройството. Освен това следва да се извършат изменения в създадените вече 

кадастрална карта и кадастралния регистър от службата по геодезия, картография и 

кадастър по местонахождение на имота. 
Възниква въпросът какво се случва с останалата част от съседния поземлен 

имот, от който се отделя част, за да се допълни маломерния имот. Според чл. 200, 
ал. 1 от ЗУТ „реално определени части от поземлени имоти в границите на населе-

ните места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки 

или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по 

чл. 19“. А според ал. 2 това правило не се прилага, когато се извършва присъединя-

ване на част от имот към съседен имот при условията на чл. 17, а останалата част 

отговаря на изискванията на чл. 19 ЗУТ (за лице и повърхност) или също се присъ-

единява към друг съседен имот. Така, когато остатъкът от съседния имот съответс-

тва на условията на чл. 19 от ЗУТ, може да се обособи в отделен урегулиран имот. 

Всъщност, преди да се извърши упълномеряването и преди да се осъществи изме-

нение на подробния устройствен план, следва да се направи преценка от общинска-

та администрация доколко са спазени условията на чл. 200, ал. 2 ЗУТ. Това е така 

защото, ако остатъкът от съседния имот е под установените в чл. 19 ЗУТ, изисква-

ния за лице и повърхност и не се предвижда той да бъде присъединен към друг 

имот, по аргумент на противното основание от чл. 200, ал. 2 ЗУТ можем да напра-

вим извода, че не би следвало да се допусне упълномеряването на съседния мало-

мерен имот и изменението на ПУП. 
На основание чл. 112, б. „а“ от Закона за собствеността и чл. 4, б. „а“ от Правил-

ника за вписванията нотариалният акт, с който се прехвърля част от съседен имот, 

за да се допълни друг съседен маломерен имот, трябва да се впише в имотния ре-

гистър в съответната служба по вписванията. Законът обаче не дава ясна представа 

                                                           
1 Според чл. 183, ал. 1 ЗУТ „В съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов 

строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор в 

нотариална форма с останалите собственици“. 
2 Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗКИР „идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот 

се посочва еднозначно за територията на страната“. 
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как точно се извършва вписването в хипотезата на чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗУТ. Според 

чл. 67 ЗКИР в партидата на имота, образуван от съединяване на имоти, се вписват 

номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на образуващите го имо-

ти, както и вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху всеки от имо-

тите. А в партидите на съединените имоти се вписват номерът на партидата и иден-

тификаторът от кадастъра на новообразувания имот, след което те се закриват. Раз-

поредбата по-скоро касае случаите на съединяване на съседни имоти в общ съсобс-

твен имот в случаите, при които се урегулират имоти на основание чл. 17, ал. 2, т. 3 

ЗУТ. При упълномеряване на маломерен имот всъщност само се допълва този имот 

с определена част от друг имот. Както се отбеляза, ако останалата част от съседния 

имот, след приспадане на частта, необходима за допълването, отговаря на изисква-

нията на чл. 19, ал. 1 ЗУТ, тогава тази част ще остане като самостоятелен недвижим 

имот, но не е необходимо да се закрива партидата. Единствено в случаите, когато и 

остатъкът от съседния имот се присъединява към друг имот, тогава се налага да се 

закрие партидата на имота, от който са взети съответните части. 
Когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или про-

менени имоти, към молбата за вписване се прилага скица-проект на кадастралната 

карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР). 

Според чл. 52, ал. 1, т. 3 ЗКИР службата по геодезия, картография и кадастър изда-

ва скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадас-

тралните регистри в случаите на промяна на граница по взаимно съгласие на собст-

вениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици. А съглас-

но ал. 2 изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се 

извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1 ЗКИР
1. 

Така във връзка с разглежданата хипотеза, урегулирането настъпва в резултат от 

сложен фактически състав – подаване на заявление, сключване на предварителен 

договор, изготвяне и приемане на подробен устройствен план и сключване на окон-

чателен договор между собствениците на съседните поземлени имоти.  
В теорията основателно се отбелязва, че в Закона липсва разпоредба, която да 

определя в какъв срок от сключването на предварителен договор собствениците на 

неурегулираните имоти трябва да сключат окончателен договор.
2 Законодателят е 

предоставил определянето на срока на волята на страните. Но като се има предвид, 

че правото да се иска сключване на окончателен договор (обявяване на предвари-

телния договор за окончателен по съдебен ред) се погасява с общата 5-годишна 

давност
3
, а подробният устройствен план ще се счита приложен едва от момента на 

сключване на окончателния договор, считам, че така съществува опасност от съз-

даване на голяма несигурност в гражданския оборот. Преди да е сключен окончате-

лен договор маломерният имот си остава със старите граници, въпреки че има 

                                                           
1 „Службата по вписванията незабавно уведомява съответната служба по геодезия, картография и 

кадастър за новообразуваните партиди и извършеното вписване“. 
2 Виж по-подробно Георгиев, А. Необходими срокове по чл. 17 от Закона за устройство на терито-

рията. – Собственост и право, бр. 3/2009 г. 
3 Решение № 6/1971 г., ОСГК на ВС; Решение № 1343/2008 г., IV г. о. на ВКС; Решение  

 № 307/1993 г., II г. о. на ВС. 
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одобрен и приет подробен устройствен план. Поради това е необходимо да се из-

върши законодателна промяна на чл. 17, като изрично се предвиди срок, в който 

собствениците следва да сключат окончателен договор във формата на нотариален 

акт, с който да настъпи транслативното действие.  
Съгласно чл. 17, ал. 1 ЗУТ след урегулирането вътрешните регулационни линии 

на поземлените имоти съвпадат с имотните граници, а според чл. 18, ал. 1 ЗУТ, 

когато подробният устройствен план е план за регулация и застрояване (ПРЗ), той 

трябва да определя по отношение на поземлените имоти и тяхното конкретно пред-

назначение, допустимите дейности и допустимото застрояване, максималната 

плътност на застрояване, максималната интензивност на застрояване, минималната 

свободна дворна площ, минималната задължително озеленена дворна площ, начи-

нът и характерът на застрояване, линиите на застрояване. 
В случай на несъобразяване на изискванията на Закона (например не е предста-

вен окончателен договор), разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и 

одобрени инвестиционни проекти подлежат на обжалване от заинтересованите ли-

ца по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национа-

лен строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаването на акта 
(чл. 149, ал. 3 ЗУТ), т.е. не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред (чл. 216, 
ал. 2 ЗУТ). Жалбата се подава чрез главния архитект, издал разрешението за стро-

еж. Когато жалбата е допустима, началникът на регионалната дирекция за национа-

лен строителен контрол или упълномощено длъжностно лице пристъпва към разг-

леждането ѝ по същество и в срок от 15 дни, считано от датата на постъпване на 

жалбата, се произнася с мотивирана заповед, с която може да отмени изцяло или 

отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания 

акт. Заповедта на началника на регионалната дирекция за национален строителен 

контрол се обжалва пред съответния административен съд по местонахождението 

на недвижимия имот (чл. 215, ал. 1 ЗУТ). Решението на съда е окончателно.  
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ЧАСТНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ 

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
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катедра „Гражданскоправни науки“, СУ „Св. Климент Охридски“,  
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Резюме: разработката разглежда някои от аспектите на държавното регули-

ране на спортната дейност и породените от тях частноправни проблеми. Разгле-

дани са правноорганизационните форми, в които могат да съществуват спорт-

ните клубове; извършваната от тях допълнителна стопанска дейност; възниква-

нето на членствено правоотношение между клуб и спортна федерация и обжвал-

ваемостта на отказа за приемане. 

 

Ключови думи: спортни клубове; спортна федерация; спортен лиценз 

 

Summary: The article concerns some aspects of the state regulation of sports activi-

ties and their private law consequences. Discussed are the legal forms in which the sports 

clubs can exist; their additional economic activity; the raising of a membership relation 

between the club and a sports federation and the appealing of the refusal of acceptance. 

 

Key words: sport clubs, sport federation, sport license 

 

 
В днешно време спортът далече не е само средство за поддържане и повишаване 

на двигателните качества на хората. Той се разглежда и като икономически отрасъл 

с нарастващо значение
1
. Като участници в стопанската дейност спортните органи-

зации също подлежат на регулиране от страна на държавата. Този процес, разбира 

се, следва да се осъществява в хармония с принципът, закрепен в чл. 19 от Консти-

туцията, че икономиката на Република България се основава на свободната стопан-

ска инициатива. Държавната регулация намира проявление в няколко насоки: при-

емане на нормативна уредба, която да урежда възникването, дейността и прекратя-

ването на спортните организации; издаване на спортни лицензи на спортните орга-

низации; отнемане и прекратяване на лиценз; финансиране на спортните организа-

ции; надзор върху дейността им и ангажиране на тяхната административнонаказа-

телна отговорност при нарушения и т.н.  
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта спортните 

организации са: спортни клубове, спортни федерации и национални спортни орга-

низации. Поради ограничения си обем настоящата разработка има за предмет един-

                                                           
1 Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. С., Болид-инс, 2008, с. 7. 
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ствено държавното регулиране на спортните клубове и по-специално някои част-

ноправни последици, свързани с тази регулация. 
Като основно проявление на държавното регулиране на спортните клубове след-

ва да се посочи правомощието на държавата, в лицето на нейните компетентни ор-

гани, да приема нормативни актове, с които да уреди съществуването и дейността 

на спортните клубове. Законът за физическото възпитание и спорта урежда ви-

довете спортни клубове; правноорганизационните форми, под които те могат да 

съществуват; условията за възникване на членствено правоотношение с тях; съ-

държанието на това правоотношение и т.н. Нормативната база, регулираща въз-

можността на частноправните субекти да учредяват спортни клубове и да развиват 

дейност чрез тях, се допълва от Правилник за прилагане на Закона за физичес-

кото възпитание и спорта, както и от Наредба за реда за лицензиране на спорт-

ните организации в Република България. С нея се определя редът, при който се 

издава, подновява, отказва издаване или подновяване и отнема спортния лиценз на 

спортните федерации и националните спортни организации.  
Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗФВС спортните клубове възникват като юридически 

лица с нестопанска цел, а разпоредбата на чл. 12, ал. 1 допълва, че спортните клу-

бове, които развиват и осъществяват професионален спорт, могат да се регистрират 

като акционерни дружества – професионални спортни клубове, или като сдружения 

с нестопанска цел – професионални спортни клубове. Очевидно законодателят е 

уредил императивно правноорганизационната форма на спортните клубове, осъ-

ществяващи непрофесионална спортна дейност, а е установил в полза на учредите-

лите на професионалните спортни клубове право на избор между две различни по 

същността си форми. До изменението на ЗФВС, направено с ДВ, бр. 75 от 2 август 

2002 г., професионалните спортни клубове са имали възможност да съществуват 

само като акционерни дружества. Новата редакция на Закона едва ли може да се 

приветства. Видно е, че професионалните спортни клубове целят натрупване и раз-

пределяне на печалба. Те участват активно в търговския оборот, отстъпвайки срещу 

възнаграждение състезателни права (нерядко срещу огромни суми), предоставяйки 

възмездно телевизионни права върху свои спортни прояви и т.н. Тези им особенос-

ти предпоставят необходимостта те да са учредени като търговски дружества. 

Законът сполучливо е избрал формата на акционерното дружество като типичен 

представител на капиталовите търговски дружества и като може би най-подхо-
дящата форма за концентрация на капитали и за извършване на мащабна стопанс-

ка дейност
1
. Регистрирането на такъв спортен клуб като сдружение обаче съвсем 

не съответства на тези цели. То създава възможност за заобикаляне на Закона. 
Поради това считам, че възможността професионалните спортни клубове да съ-

ществуват под формата на сдружения с нестопанска цел би следвало de lege 

ferenda да отпадне. 
При учредяването на спортните клубове, независимо в коя от двете форми, няма 

някакви отклонения от общия режим, установен в Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, респ. в Търговския закон. Разбира се, в устава на сдруженията им 

                                                           
1 Таджер, В., О. Герджиков, Г. Стефанов, К. Касабова, Т. Бузева. Капиталови търговски дружества. 

С., ИК „Труд и право”, 2011, с. 140-141 
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следва да са посочени специфичните цели, напр. осъществяване на тренировъчна, 

състезателна и организационно-административна дейност по даден вид спорт, раз-

витие и популяризиране на физическото възпитание и спорта (арг. от чл. 11, ал. 1 
ЗФВС) и т.н. Що се отнася до професионалните спортни клубове, регистрирани 

като акционерни дружества, посочването им в предмета на дейност не е задължите-

лен поради общата правоспособност на търговските дружества. 
Възможността акционерните дружества – професионални спортни клубове да 

извършват стопанска дейност няма как да бъде поставяна под въпрос. Тази въз-

можност произтича от самата им същност като търговски дружества, респ. търгов-

ци по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон. Как стоят нещата при спортните 

клубове, регистрирани като сдружения? Съгласно чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ юридически-

те лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност 

само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и 

като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния 

акт цели. Това важи с пълна сила и за спорните клубове. Как следва да се разбира 

допълнителната им стопанска дейност да е свързана с предмета на основната дей-

ност? Следва да бъде подкрепено изразеното в литературата виждане, че „тази 

връзка може да е чисто финансова. Стопанската дейност може да бъде средство за 

постигане на идеалната цел. Такава връзка е налице, когато приходите от извърш-

ването на дейността се използват за постигането на уставно определените цели”.
1 

Следователно самата стопанска дейност като характер не е задължително да е във 

връзка с осъществяваната спортна дейност. Средствата, получени от нея обаче, 

трябва да се изразходват за постигане на свързаните със спорта цели, посочени в 

устава на сдружението. Ако се възприеме противното разбиране, би се стигнало до 

едно неоправдано стесняване на правоспособността на спортния клуб в качеството 

му на сдружение, а и до силно ограничаване на източниците на неговите приходи.  
Спортният клуб, регистриран като сдружение, може да бъде както в частна пол-

за, така и в обществена полза. Законът не поставя ограничение в тази насока. Раз-

бира се, когато сдружението е предвидено в обществена полза, то трябва да отгова-

ря на допълнителните изисквания за това, установени в ЗЮЛНЦ – за минимален 

брой учредители, за вписване в Централния регистър на юридическите лице с нес-

топанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство 

на правосъдието и т.н.
2  

След възникването си по нормативно-контролната система като сдружения или 

акционерни дружества спортните клубове подлежат и на допълнителен, косвен 

контрол от страна на държавата. Това не е пряк държавен контрол, както при спор-

                                                           
1 Марков, М. Извършване на стопанска дейност от юридически лица с нестопанска цел. – Пазар и 

право, бр. 2/2001, с. 37. 
2 В доктрината е изяснено, че това вписване няма конститутивно действие – Русчев, Ив. Юриди-

чески лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. – Пазар и право, бр. 12/2000, с. 20; Голе-

ва, П., Ц. Каменова, К. Стойчев. Юридически лица с нестопанска цел. С., Български център за несто-

панско право и Институт за правни науки при БАН, 2003, с. 195. Неговото действие се изразява в това, 

че едва след вписването сдружението може да ползва облекченията, предвидени в чл. 4 ЗЮЛНЦ – 
данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и 

финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони. 



109 

тните федерации и националните спортни организации. Последните две категории 

правни субекти подлежат на лицензиране от министъра на младежта и спорта съг-

ласно чл. 17 ЗФВС, който с мотивирана заповед издава или отказва издаването на 

спортния лиценз. По своя характер тази заповед е индивидуален административен 

акт, който се издава при наличието на установените в чл. 17, ал. 2 ЗФВС. Съгласно 

чл. 17г, ал. 1 ЗФВС заповедите, с които се издава, подновява, отказва или отнема 

спортния лиценз, подлежат на обжалване по реда на АПК, като обжалването не 

спира изпълнението на заповедите. Тъй като се касае за акт на министър, компетен-

тен да разгледа спора като първа инстанция съгласно чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК е Вър-

ховният административен съд. Неговото решение подлежи на обжалване пред пет-

членен състав на ВАС
1.  

Очевидно спортните федерации и националните спортни организации подлежат 

на пряк контрол от органите на изпълнителната власт и по-конкретно от министъра 

на младежта и спорта. За разлика от тях, на спортните клубове не се издава спортен 

лиценз
2
. Съгласно чл. 10, ал. 6 ЗФВС те обаче в едномесечен срок от придобиване 

качеството на юридическо лице подават документи за членство в съответните  
лицензирани спортни федерации. Следователно, за да придобие един спортен клуб 

правото да извършва тренировъчна, състезателна и организационно-админи-
стративна дейност по даден вид спорт, той трябва да стане член на спортна федера-

ция, която вече е получила спортен лиценз от министъра на младежта и спорта. 

Извършването на спортна дейност от клуб, който не членува в лицензирана спортна 

организация, е въздигнато в административно нарушение. Съгласно чл. 69, ал. 2 
ЗФВС на такъв клуб се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

Задължението за подаване на документи в лицензирана спортна федерация е адми-

нистративно по своя характер и е още едно проявление на държавното регулиране 

на спортната дейност. След приемането на спортния клуб федерацията има задъл-

жение да направи писмено предложение до министъра на младежта и спорта за 

вписването му в Националния регистър на лицензираните спортни организации и 

на членуващите в тях спортни клубове. Именно от момента на вписването съгласно 

чл. 18, ал. 2 ЗФВС спортният клуб придобива права да участва в държавни първен-

ства и в международни състезания, да организира аматьорски и професионални 

отбори, да получава държавна подкрепа и да ползва спортни обекти и съоръжения – 
държавна и общинска собственост, по установения за това ред. Това показва, че 

вписването в този регистър няма конститутивно действие, но е елемент от факти-

ческия състав, пораждащ за спортните клубове редица субективни права.  
Посочената правна уредба на придобиване на членство във федерация и на 

вписване в Националния регистър изглежда удачна, но при по-внимателен анализ в 

                                                           
1 В практиката се срещат такива дела. С Решение № 9671 от 10.07.2014 г. по адм. д. № 730/2014 г. 

Върховен административен съд, седмо отделение е отменил Заповед № РД-10-71 от 28.11.2013 г., 

издадена от министъра на младежта и спорта, с която е отказано издаването на спортен лиценз на 

„Българска федерация по бобслей и скелетон“ (БФБС), като незаконосъобразна. Решението е обжал-

вано от министъра на младежта и спорта и е потвърдено с Решение № 14091 от 26.11.2014 г. по адм. д. 
№ 11479/2014 г., 5 чл. с-в на ВАС. 

2 Определение № 10372 от 11.07.2011 г. по адм. д. № 12148/2010 г., VII отд. на ВАС; Определение 
№ 10372 от 11.07.2011 г. по адм. д. № 12148/2010 г., VII отд. на ВАС и др. 
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нея могат да бъдат открити някои слабости. Първата забележка е терминологична. 

Използваната от Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Ре-

публика България на места е неточна. Самият регистър е озаглавен „Национален 

регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни 

клубове”. Както бе посочено, спортните клубове също са спортни организации 
(арг. от чл. 10, ал. 1 ЗФВС), а от наименованието на регистъра изглежда, че такова 

качество имат само спортните федерации и националните спортни организации. 

Може да се препоръча de lege ferenda регистърът да бъде наречен „национален ре-

гистър на лицензираните спортни федерации и национални спортни организации и 

на членуващите в тях спортни клубове”. Втората забележка е доста по-съществена. 

В нормативните актове не е уреден редът, по който спортните клубове кандидатст-

ват за членство в спортните федерации и по който се осъществява приемането им. 

Всяка федерация е уредила този ред в своя устав. Обикновено молбата за приемане 

се адресира до управителния съвет, който се произнася по нея. По този начин е 

уредено приемането на членове в чл. 28 от Устава на българската федерация по 

баскетбол; чл. 8 от Устава на българската федерация по волейбол; чл. 16 от Устава 

на Българската федерация по културизъм и фитнес и др. В по-редки хипотези мол-

бата за приемане се разглежда от върховния, а не от изпълнителния орган на сдру-

жението. Така например съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава на Българския футболен 

съюз нови членове се приемат въз основа на решение на общото събрание (конгрес) 

на съюза. В някои от случаите, в които приемането се извършва въз основа на ре-

шение на управителния съвет, отказът за приемане на нов член подлежи на обжал-

ване пред общото събрание на сдружението (така напр. чл. 17 от Устава на Българ-

ската федерация по културизъм и фитнес; чл. 8, ал. 3 от Устава на българската фе-

дерация по волейбол). В други случаи решението на органа, който е оправомощен 

да се произнесе по молбата за приемане, е необжалваемо. Например възможност за 

такова обжалване не е предвидена в уставите на Българската федерация по баскет-

бол, Българския футболен съюз и др. Във всички хипотези обаче не е предвидено 

съдебен контрол върху решението за приемане. Това изглежда оправдано, поради 

факта, че става въпрос за членство в частноправен субект – сдружение с нестопанс-

ка цел (каквито са всички спортни федерации). Всеки такъв субект може свободно 

да преценява дали да приема нови членове или не. Считам обаче подобен извод за 

неправилен по отношение на спортните федерации. Съгласно чл. 17, ал. 4 ЗФВС 

спортен лиценз може да се издаде само на една спортна федерация по определен 

или сходни видове спорт. Следователно, ако тази федерация откаже да приеме един 

спортен клуб, той въобще няма да може да осъществява тренировъчна, състезател-

на и организационна спортна дейност. Ако съответния орган може да се произнася 

безконтролно по молбите за приемане, би се стигнало до неоправдано ограничаване 

на правоспособността на много спортни клубове. Такова виждане е неприемливо и 

следва да се установи възможност за обжалваемост на посочените решения. Когато 

общото събрание на федерацията се произнася по молбите за приемане на клубове 
(какъвто е случая с БФС) или се произнася по жалба срещу отказа на управителния 

съвет за приемане (както е съгласно устава на БФВ), това решение би следвало да е 

обжалваемо по силата на чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ, съгласно която решенията на общо-
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то събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и 

съответствие с устава. Когато в устав на федерация не е предвидена обжалваемост 

на решението на управителния съвет пред общото събрание (както например в ус-

тава на БФБ), възможността за такова обжалване следва да е безспорна поради раз-

поредбата на чл. 25, ал. 5 ЗЮЛНЦ. Тя дава възможност решенията на органите на 

сдружението, които са взети в противоречие със Закона или Устава, могат да бъдат 

оспорвани пред общото събрание. Решението на общото събрание по жалбата пък 

ще подлежи на съдебен контрол поради разгледаната разпоредба на чл. 25, ал. 4 
ЗЮЛНЦ

1
. Възниква въпросът дали управителният съвет или общото събрание мо-

гат да отказват приемането на нови членове поради цeлесъобразност. В уставите на 

някои федерации, например в чл. 28, ал. 4 от устава на БФБ, тази възможност из-

рично е изключена. В уставите на други федерации няма разпоредба в тази насока. 

Считам за необходимо в Закона за физическото възпитание и спорта de lege ferenda 

да се добави текст, съгласно който спортна федерация не може да откаже приемане 

на спортен клуб, ако молбата и приложенията към нея съответстват на изисквания-

та на Закона. По този начин ще бъде избегнато едно противоправно ограничаване 

на правоспособността на юридическите лица и ще бъде гарантирана възможността 

им да осъществяват тренировъчна, състезателна и организационна дейност в об-

ластта на спорта.  
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ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АД – ПРАВНИ,  
ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ 

гл.ас. д-р Ралица Данчева,  

катедра „Счетоводна отчетност“, СА „Д. А. Ценов“, 

 rdancheva@uni-svishtov.bg 

Резюме: въпросите относно капитала на АД заемат важно място в съвремен-

ното общество. Капиталът е относително постоянна величина, но в процеса на 

стопанката дейност на дружествата нерядко възниква необходимост от промя-

на на първоначалния му размер. Изменението на капитала може, да бъде както в 

посока увеличение, така и в посока намаление. Причините за промяната могат да 

са от различно естество, а процедурите, свързани с нея, са нормативно регла-

ментиран в разпоредбите на Търговския закон. 

Обект на настоящото изследване е капиталът на АД, а негов предмет са осо-

беностите, свързани с неговото изменение. В доклада се изследват техниките и 

решенията за изменението на капитала на АД, като тези въпроси са обхванати в 

различните им аспекти. В тази връзка основната цел на настоящото изследване е 

да се очертаят някои дискусионни въпроси и проблеми в тази насока. С оглед на 

успешното реализиране на така формулираната цел се поставят следните основни 

задачи: да се проучи нормативната база, свързана с изменение на капитала; да се 

характеризира ефективното и номиналното изменение на капитала; да се очерта-

ят счетоводните и данъчните аспекти на разгледаните въпроси. Изследването не 

претендира за изчерпателност по отношение на очертаната тематика. 

 

Ключови думи: капитал, увеличение, намаление, акционерно дружество, правни 

и счетоводни аспекти 

 

Summary: Questions about the registered capital of JSC's occupy an important place 

in modern society. The registered capital is a relatively constant value, but in the course 

of business operations a need to change its initial value often arises. The registered 

capital may be both increased and decreased. The reasons for the change may be of 

various natures; however, the procedures associated with it are legally regulated by the 

provisions of the Commerce Act. 

The focus of this study is the registered capital of JSC's, and its subject matter is the 

characteristics associated with its value adjustment. This report explores the techniques 

and solutions for adjusting the registered capital of a JSC as these issues are covered in 

their various aspects. In line with this, the main objective of this study is to outline some 

of the problems and questions for discussion in this area. The following basic tasks are 

needed for the successful implementation of the stated objectives: to examine the legal 

basis related to the adjustment of the registered capital; to characterize the effective and 
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nominal change of the capital, and; to outline the accounting and tax aspects of the issues 

dealt with. The study is not exhaustive in terms of the outlined topics. 

 

Key words: capital, increase, decrease, joint-stock company, legal and accounting as-

pects 

 
 
Предназначението на капитала

1 е да осигури на предприятието необходимите 

ресурси за осъществяване на стопанската му дейност. Веднъж формиран, той може 

текущо да се изменя
2 – увеличава или намалява, а причините за промяната могат да 

имат различно естество. По-важните основания за увеличаване на капитала са: 

нормативно изискване; решение на акционерите; необходимост от повече собстве-

ни средства; привличане на нови инвеститори; преструктуриране и др. Докато при-

чините за намаляването могат да бъдат покриване на загуба, която не може да се 

покрие поради липса на достатъчен резерв; надхвърляне на потребностите от фи-

нансови средства и др. Следователно промяната в посока увеличаване се извършва 

по-скоро по желание на акционерите, докато изменението на капитала в посока 

намаляване е в повечето случаи следствие от неблагоприятни събития – реализира-

не на загуба и др.  
Преди да се премине към увеличаване на капитала на АД, независимо от начина 

по който ще се извърши това увеличение, е необходимо първоначално записаният 

капитал да бъде внесен напълно. Решението за увеличаване на капитала се взема от 

общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените 

на заседанието акции. В устава може да се предвиди по-голямо мнозинство, както и 

допълнителни условия. Когато АД има акции от различни класове, решение се взе-

ма от акционерите от всеки клас. В определени от ТЗ случаи увеличението на капи-

тала може да се извърши от управителния съвет
3 или от съвета на директорите

4. 
Увеличаването на капитала на АД може да бъде с подписка

5 или без подписка, 

като се вписва в търговския регистър
6 след неговото внасяне при спазване на раз-

поредбите на ТЗ. Съгласно чл. 192а от ТЗ за увеличението трябва да са записани 

новите акции; да са внесени най-малко 25% от номиналната стойност на записаните 

нови акции и да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност 

                                                           
1 С понятието „капитал” в ТЗ се означават посоченият в учредителния акт и вписаният в търговс-

кия регистър капитал на капиталовите търговски дружества, т.е. регистрираният капитал. Търговското 

значение на понятието „капитал” е близко до счетоводните понятия „записан капитал” или „основен 

капитал”. 
2 В разработката не се разглежда проблематиката, свързана с изменението на капитал на акцио-

нерните дружества, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни кни-

жа (ЗППЦК). 
3 При двустепенна система на управление АД се управлява и представлява от управителен съвет, 

който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет – чл. 241, ал. 1 от ТЗ. 
4 При едностепенна система на управление АД се управлява и представлява от съвет на директо-

рите – чл. 244 от ТЗ. 
5 Капиталът на публичното дружество се увеличава само чрез подписка. 
6 В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от 

управителния съвет, съответно съвета на директорите съгласно чл. 192а, ал. 3 от ТЗ. 
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на новите акции. Сумата на увеличението на капитала се внася по набирателна 

сметка, тъй като за увеличените на капитала се прилага гл. 14, раздел II от ТЗ. Ко-

гато новите акции не за записани изцяло, капиталът се увеличава само със стой-

ността на записаните акции, ако решението на общото събрание допуска такава 

възможност. 
Освен с парични вноски капиталът може да се увеличава и с непарични вноски, 

които са оценени от три независими вещи лица съгласно чл. 72 от ТЗ. В решението 

на общото събрание се посочва предметът на апортната вноска, лицето, което я 

прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. 
Според източниците на средствата увеличението може да бъде: 
- ефективно, когато се правят нови вноски, които могат да бъдат както парич-

ни, така и непарични
1
, направени от нови или от досегашните акционери или от 

външни лица
2; 

- номинално, когато не се правят реални вноски, а увеличението е за сметка на 
други елементи от собствения капитал. 

Правните механизми при увеличаването на капитала на АД са посочени в ТЗ. 

Съгласно чл. 192, ал. 1 от ТЗ техниките за увеличаване на капитала са: издаване на 

нови акции; увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или 

чрез превръщането на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ. Начините на уве-

личаване на капитала предопределят и счетоводното им отчитане. 
 Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции 
Допустимо е увеличаването на капитала чрез емитиране на нови акции, при кое-

то всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства 

на неговия дял в капитала преди увеличението (чл. 194, ал. 1 от ТЗ). Това право 

Законът дефинира като предимствено право на акционерите
3
. При акции от различ-

ни класове предимственото право важи за акционерите от съответния клас. Остана-

лите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се 

издават новите акции. 
 Предимственото право при „обикновеното” АД е елемент от членствените пра-

ва, докато „правото” в публичните дружества е ценна книга и има качеството на 

финансов инструмент
4
. Предимственото право може да бъде ограничено или да 

отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете 

на предоставените акции. 
Счетоводното отчитане на увеличението на основния капитал чрез нови дялове, 

респ. издаване на нови акции, не се различава от това при формиране на основния 

капитал при учредяването на дружеството. 

                                                           
1 Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван с непарични вноски. 
2 Ако външни за дружеството лица поемат дялове, е необходимо Решение на общото събрание за 

приемането им като съдружници – чл. 122 от ТЗ. Решението за приемане се вписва в търговския ре-

гистър. 
3 Вж. Герджиков, О. Коментар на Търговския закон. Книга трета. Том I. София, 1998, с. 958. 
4 „Правото“ е безналична ценна книга, издаването и разпореждането с която има сила след впис-

ване в Централния депозитар. 
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 Увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на вече 

издадени акции 
Увеличаването на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акци-

ите се характеризира с това, че не се променя броя на акциите, а се извършва уве-

личение на номиналната им стойност. При този начин се осъществява реално уве-

личаване на капитала с разликата между старата и новата стойност на акциите. 

Технически увеличаването на номиналната стойност на наличните акции може да 

стане чрез щемпелуване на старите акции или чрез замяната им. Този начин е при-

ложим само за непубличните дружества, тъй като изрично в разпоредбите на 

чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК се забранява увеличаване на капитала на публично дружес-

тво чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции. Счетовод-

ните статии са аналогични с тези при формиране на капитала. 
За разлика от досега разгледаните начини за увеличаване на капитала при уве-

личаване на капитала със средства на дружеството не се променя размерът на собс-

твения капитал на предприятието, а само неговите съставни части. Този начин се 

прилага в случаите, когато предприятието е реализирало печалба или е натрупало 

големи резерви. 
 Увеличаване на капитала чрез трансформиране на печалбата в капитал 
Един от начините за увеличаване на капитала е чрез превръщане на част или ця-

лата печалба от текущата година или неразпределената печалба от минали години 

се трансформира в капитал. Техниката за увеличаване на капитала по този начин е 

чрез издаване на нови акции. Решението за трансформирането на печалбата или 

част от нея в капитал съгласно чл. 197, ал. 1 от ТЗ се взема в срок до 3 месеца след 

приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство ¾ от 

гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят 

между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. 
Капиталът може да се увеличи за сметка на задълженията към акционерите, т.е. 

чрез получаване на дивидент под формата на нови акции. Техниката за увеличаване 

на капитала по този начин е чрез издаване на нови акции. Решение за увеличаване-

то на капитала чрез издаване на нови акции вместо дивидент изхожда от следните 

мотиви: задържане на печалбата за инвестиционни цели; поради временна неспо-

собност за изплащане на парични дивиденти; регулиране на текущата пазарна цена 

на акциите в обръщение; отсрочване на плащането на еднократния подоходен да-

нък, произтичащи от инвестицията
1 и др. В тази връзка е необходимо да се вземат 

предвид съществуващите особености при данъчното облагане на дивиденти. Диви-

дентите в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в нашата 

страна и местно физическо лице от източник в чужбина се облагат с окончателен 

данък 5% съгласно ЗДДФЛ – чл. 38, т. 2 и чл. 46, ал. 32. Облагането на доходите от 

дивиденти може да се отложи съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, ако дивиденти-

те се капитализират, т.е. не се облагат разпределените под формата на нови акции 

                                                           
1 Виж по-подробно Захариев, П. Счетоводство на капиталовите дружества. Част първа акционерно 

дружество. Варна, 2008, с. 94. 
2 Данъкът се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, след-

ващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидент – чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ. 
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печалба или друг източник на собствения капитал, както и разпределените печалба 

или друг източник на собствения капитал под формата на увеличаване на номинал-

ната стойност на съществуващите акции.  
Когато доходът от дивиденти е разпределен в полза на юридически лица, съг-

ласно ЗКПО не се дължи данък, тъй като получените дивиденти вече са били обло-

жени. Също така съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО приходите в резултат от разп-

ределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица не се 

признават за данъчни цели, т.е. ще се намали счетоводния финансов резултат от 

получателите и няма да бъдат част от облагаемата основа на даденото юридическо 

лице. Изключение от това правило съществува при дивидентите разпределени от 

акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са 

изключени от този режим на данъчна преференция и се облагат по общия ред. Това 

се дължи на факта, че по ЗКПО ДСИЦ са необлагаеми. Следователно акционерът 

юридическо лице получил приход от разпределение на дивидент от АДСИЦ ще 

плати данък печалба (10%) и приходът се признава за данъчни цели съгласно 

чл. 27, ал. 2, т. 1 от ЗКПО. 
 Увеличаване на капитала чрез трансформиране на резервите в капитал 
Друг начин за увеличаване на капитала е чрез трансформиране на резервите. Те 

могат да бъдат законови резерви – фонд „Резервен” или доброволно формирани 

резерви. По принцип набраните във фонда ресурси могат да се използват само за 

покриване на загуби от текущата или от предходна година, но в определени случаи 

могат да се трансформират частично
1 в основен капитал. Капиталът може да се 

увеличи, като се използва резервът, образуван от обратно изкупуване на акции съг-

ласно чл. 187в, ал. 4 от ТЗ. Техниките, които може да се използват при увеличаване 

на капитала чрез трансформиране на резервите, не са посочени в ТЗ. Следователно 

може да се използва една от двете, разгледани до момента. 
 Увеличаване на капитала чрез превръщането на облигации в акции, т.нар. кон-

вертиране 
За този начин на увеличение на капитала се прилагат разпоредбите на чл. 215 от 

ТЗ. Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се 

превръщат в акции. В решението на общото събрание за издаване на облигации се 

съдържа редът за превръщането на облигациите в акции и съотношението на кон-

вертирането.  
Предназначението на основния капитал на АД е да гарантира и защитава права-

та и интересите на кредиторите. Изменението на капитала освен в посока увеличе-

ние може да бъде в посока намаление. ТЗ използва термина „обикновено намалява-

не” и предвижда възможностите за това, като регламентира условията и начините 

за извършването му. Намалението на капитала е допустимо до размера на изискуе-

мия от Закона минимален размер. Независимо от причините за намаляване на капи-

тала решението за това се взема от общото събрание. Съгласно чл. 199, ал. 2 от ТЗ, 

ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас 

                                                           
1 Съгласно чл. 246, ал. 4 от ТЗ, когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или опреде-

лената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увели-

чаване на капитала. 
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акционери. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по 

който ще се извърши. Техническите способи за намаляване на капитала са: намаля-

ване на номиналната стойност на акциите и обезсилване на акциите.  
При намаляване на капитала при АД за разлика от увеличението се крие опас-

ност за кредиторите. Поради тази причина с цел защита права и интересите им ТЗ 

установява някои изисквания за условията, при които може да се извърши. За кре-

диторите, чиито вземания са възникнали преди обявяването в търговския регистър 

на решението за намаляването на капитала, се прилагат правилата, които важат за 

ООД – чл. 150 – 153 от ТЗ. С обявяването на намалението на капитала в търговски 

регистър се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на 

вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, 

задълженията си към момента на обявяването. Кредиторите могат да изразят пис-

мено несъгласието си в срок от три месеца, ако не го направят се счита, че са съг-

ласни. След този срок изменението на капитала се вписва в търговския регистър. 

Тези правила не се прилагат, когато намаляването на капитала е извършено с цел 

покриване на загуба. При намаляване на капитала, когато той е по-голям от необ-

ходимия изплащането на акционерите може да се прави само след като намаляване-

то бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгла-

сие с намалението, са получили обезпечение или плащане, независимо коя техника 

за намаляване на капитала е използвана. 
Намалението на капитала може да бъде: 
- ефективно, когато се освобождава част от имуществото, включена в числото 

на дружествения капитал при генерирането на счетоводна печалба; 
- номинално, когато вписаният в търговския регистър капитал е по-голям от 

наличното имущество. При него се променя числото на записания капитал, поради 

претърпени загуби, т.е. капиталът се редуцира до размера на наличното имущество. 
 Намаляване на номиналната стойност на акциите 
В този случай броят на акциите остава непроменен. Изплащането на акционери-

те се извършва в пари, независимо от вида на направените вноски. Възможно е ста-

рите акции да се изтеглят от обръщение и да се издадат нови или да се щемпелуват. 

При покриване на загуба с част от записаният капитал, този подход може да се 

приложи, като намалението не може да е под минимално изискуемия размер на 

една акция. 
 Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции 
Обезсилването на акциите може да се извърши по два начина чрез придобиване-

то им от дружеството или принудително. Независимо от начина на обезсилване се 

намалява броят на акциите в обръщение.  
Понятието „придобиване на собствени акции” е условно, тъй като „те са собст-

вени само в смисъл, че АД ги е емитирало”
1
. Придобиването се допуска, при спаз-

ване на изрични законови ограничения, предвидени в ТЗ. Това се налага, тъй като 

при обратното изкупуване се изплащат значителни по размер парични средства и 

това може да доведе до декапитализация на дружеството. Съгласно чл. 187а от ТЗ 

                                                           
1 Стефанов, Г. Основи на търговското право. В. Търново, Абагар, 2012, с. 234. 
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се постановява, че АД може да придобива собствени акции само в осем конкретни 

ситуации, една от които е обратно изкупуване. За придобиването на собствени ак-

ции е задължително емисионната стойност на акциите да е изцяло внесена, това е 

необходимо и при обратно изкупуване. След придобиването на собствени акции 

дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до 

тяхното прехвърляне.  
Ограниченията по отношение на обратното изкупуване се съдържат в чл. 187б 

от ТЗ, според които дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на 

решение на общото събрание на акционерите
1
, което определя: максималния брой 

акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при който съветът на 

директорите или управителният съвет извършва изкупуването в определен срок не 

по-дълъг от пет години; максималния размер на цената на изкупуване. Обратното 

изкупуване може да се извършва само със средства, предназначени за разпределяне 

и изплащане на дивиденти и лихви. В случаите, когато АД реши да изкупува собст-

вени акции, е длъжно първо да образува резерв за целите на обратното изкупуване 

в размер номиналната стойност на всички изкупени акции. Той е за сметка на 

неразпределената печалба или други допълнителни резерви.  
Счетоводното отчитане на изкупените собствени акции зависи от възприетата 

от дружеството счетоводна база – МСФО и НСФОМСП
2.  

Принудителното обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и 

акциите са записани при това условие. В устава се определят предпоставките и 

начинът за извършване на принудителното обезсилване. Съгласно чл. 111 от 

ЗППЦК публичните дружества не могат да прилагат принудително обезсилване 

на акциите си. 
ТЗ предвижда специален режим, при който капиталът на АД може да бъде ед-

новременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако 

бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. Капиталът може да бъде 

намален и под установения в Закона минимален размер, ако с увеличаването на 

капитала се достигне поне установения в Закона минимум. Това се извършва при 

саниране на предприятието, когато предприятието е претърпяло загуби. 
Въз основа на направеното изследване може да се заключи, че въпросите от-

носно капитала на АД заемат важно място в съвременното общество. Въпреки че 

е относително постоянна величина, капиталът може да се променя в процеса на 

стопанската дейност на дружеството, като процедурите за това са нормативно рег-

ламентирани. 
В заключение докладът не претендира за изчерпателност при изследване на 

очертаната проблематика. Извън обхвата на разработката останаха въпросите, каса-

ещи увеличението на капитала под „условие”; счетоводното аспекти при изкупени-

                                                           
1 Решението се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е из-

рично предвидено в устава – с мнозинство 2/3 от представените акции, като Решението се вписва в 

търговския регистър. 
2 Виж по-подробно Брезоева, Б. Отчитане на обратното изкупуване и на други операции със собст-

вени акции. – Счетоводство XXI, 2006, № 3, с. 24. 
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те собствени акции в съответствие с прилаганата счетоводна база и др. Те могат да 

се използват като основна насока за продължаване на изследването по темата. 
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Резюме: в материята относно договора за международен превоз на товари по 

море съществуват няколко основополагащи международни акта: 

- Брюкселска конвенция (1924) за някои правила относно коносаментите 

(Хагски правила); 

- Хагско-Висбийски правила (1968) – международни конвенционни правила, 

изменящи и допълващи Хагските правила; 

- Конвенция на ООН (1978) относно договорите за международен превоз на 

товари по море (Хамбургски правила). 

Най-новите правила се съдържат в Ротердамската конвенция от 2009 г. от-

носно договора за превоз на товари, извършван изцяло или частично по море. 

В настоящия доклад е проследено историческото развитие на международноп-

равната уредба на договора за международен превоз на товари по море.  

Докладът е продиктуван от необходимостта от мотивиране на българското 

участие в процеса на унификация на международното морско законодателство.  

Република България не е страна по нито една международна конвенция, уреж-

даща договора за международен превоз на товари по море. Като държава с излаз 

на море България следва да изрази позицията си по отношение на унифицирането 

на международното конвенционното морско право в тази област, тъй като това 

е значим за морското право проблем.   

 

Ключови думи: Договор за международен превоз на товари по море, истори-

ческо развитие на международноправната уредба на договора, Хагски правила, 

Хагско-Висбийски правила, Хамбургски правила, Ротердамски правила 

 

Summary: In the matter concerning the liability there are some basic international acts: 

- Brussels Convention (1924) concerning rules related to the bills of lading (The 

Hague rules); 

-  Hague-Visby rules (1968) – international conventional rules, amending the Hague 

rules; 

- UN Convention on the carriage of goods by sea contracts (1978) – the Hamburg 

rules. 

mailto:diana_marinova_9@abv.bg
mailto:diana_marinova_1966@abv.bg
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The Rotterdam Convention (2009) contains the recent rules on contracts for the inter-

national carriage of goods wholly or partly by sea,  

In the present paper an historical development of international contract’s regulation 

is made. 

The main reason to write it is the necessity to motivate the Bulgarian participation in 

the process of international maritime law’s unification.  

The Republic of Bulgaria is not a member of any international convention concerning 

the carriage of goods by sea contracts. As a country having an outlet on the sea, Bulgaria 

should express a position relating to the unification of international maritime law in this 

area, because this is a significant maritime law problem.   

  

Key words: international contract on carriage of goods by sea contract, historical de-

velopment of international contract’s regulation, Hague rules, Hague-Visby rules, Ham-

burg rules, Rotterdam rules  
 
 
Холандските градове Хага и Ротердам са на такова разстояние, че за броени 

минути се стига от един до друг с какъвто и да е вид превоз. Но бележат почти 

вековна епоха в развитието на международноправната уредба на договора за меж-

дународен превоз на товари по море. Тази епоха обхваща периода от 1924 г., ко-

гато Хагските правила са инкорпорирани в задължителен международноправен 

акт до 2009 г., когато се откриват за подписване и ратифициране най-новите Ро-

тердамски правила.  
Преди създаването на най-новата конвенция международноправната уредба на 

договора за международен превоз на товари по море се съдържа в някои осново-

полагащи международни правила – Хагски правила от 1924 г., Хагско-Висбийски 

правила от 1968 г. и Хамбургски правила от 1978 г. Ротердамските правила са 

призвани да заменят всички досега съществуващи конвенционни норми и всяка от 

държавите членки следва да денонсира останалите конвенции, по които е била 

страна до ратифицирането на новата конвенция.  
Международните конвенции по морско право, целящи хармонизация и унифи-

кация на правото
1
, търсят решения, които да са приемливи за широк кръг държави.  

 

                                                           
1 В този аспект дейността на Международния морски комитет (ММК) има очевиден успех. Меж-

дународният морски комитет (ММК) – СМІ – International Maritime Committee/Comité Maritime 
International – е една от най-престижните международни неправителствени организации, осъществя-

ващи дейности в областта на международното морско право – публично и частно. Тя е създадена в 

края на XIX век, през далечната 1897 г., и оттогава до днес има изключително важна роля за създава-

нето и усъвършенстването на международноправната уредба в областта на морското право като цяло, 

и в частност по отношение на договора за международен превоз на товари по море.  
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1. Хагски правила 
Асоциацията по международно право за първи път поставя въпроса за унифи-

циране на правото в областта на договорите за международен превоз на товари по 

море още в края на XIX век (1882 г.).  
Историята на развитието на този въпрос е описана в много и различни източ-

ници, първият от които се открива в “Travaux préparatoires” на Хагските правила. 
Председателят на Комитета по коносаментите към Международната търговска 

камара (МТК) още през 20-те години на миналия век ясно е изразил търговски 

интерес от унифицираното право, когато е защитавал приемането на Хагските 

правила. 
Важността на международната унификация на правото относно международ-

ния превоз на стоки се радва на широко признание. В тази връзка следва да се 

посочи специално дейността на Комисията на ООН по международно търговско 

право УНСИТРАЛ и ММК с цел постигане на международноправна унификация.  
ММК съставя проект на кодифицирани правила, които впоследствие водят до 

създаването на Хагските правила, приети на конференция през 1921 г. и изменени 

през 1922 г., най-вече чрез тяхното обръщане от “правила-образци” към проект на 

международна конвенция. Проектът е утвърден през 1922 г. на конференция на 

ММК в Брюксел, след което правилата, изменени и допълнени от ММК през 

1923 г., се превръщат в основа на конвенцията. Това е конвенцията за унифици-

ране на някои правила относно коносаментите, подписана в Брюксел през 1924 г., 

която остава да се нарича с по-популярното си име “Хагски правила” и до днес 

именно поради продължителния процес на създаване на правилата и началото му, 

поставено в Хага.  
Хагските правила установяват първия международноправен унифициран ре-

жим на договора. 
 
2. Хагско-Висбийски правила 
Постепенно Хагските правила остават сравнително далеч от практическите ка-

зуси, с които се сблъскват съдилищата. Такива са например случаите с тежестта 

на доказване и най-вече с изключенията, при които превозвачът се освобождава 

от отговорност, ограничението на отговорността на превозвача, неосигуряването 

на мореходно състояние на кораба и др.  
Междувременно търговията по море значително се развива и се появяват дори 

нови видове превоз като най-типичният пример за това е превозът в контейнери. 

Това е така наречената “контейнерна революция”, с която Хагските правила не са 

съобразени. Промяната на световната политическа обстановка е друг важен фактор за 
създаване на нова конвенционноправна уредба на договора. Предишните колонии 

стават независими държави, които имат свои собствени законодателства
1.  

                                                           
1 David C. Frederick, “Political participation and legal reform in the International maritime rulemaking 

process: from the Hague Rules to the Hamburg rules”, 22 J. Mar. L & Com. 81, 1991.  



123 

Необходимостта от изясняване на позицията по въпроса за превозите в кон-

тейнери води до приемането на Висбийския протокол от 1968 г., последван от 

Хагско-Висбийските правила от същата година.   
Тълкуванията от националните съдилища също предизвикват търсенето на но-

ви решения
1
. Това се изтъква на 26-та конференция на ММК в Стокхолм през 

1963 г. Протоколът за допълване и изменение на Хагските правила е подписан в 

шведския курорт Висби, поради което наименованието на протокола е “Измене-

ния от Висби”, известен като Хагско-Висбийски правила
2
. Протоколът е приет на 

две последователни конференции през 1967 г. и 1968 г.  
Хагско-Висбийските правила влизат в сила през 1977 г. Сега те са в сила за 

държавите, представляващи почти две трети от световната търговия и предлагат 
единствения шанс досега за глобален унифициран правен режим.  

 
3. Хамбургски правила от 1978 г. 
Малко преди подписването на Брюкселския протокол през 1968 г. Конферен-

цията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) предприема стъпки към цялост-

но изменение на Хагските правила. Комитетът по корабоплаване съставя работна 

група за създаване на унифицирано международно законодателство в тази област.  
Приоритетно място се дава на коносамента. 
Предходните правила от 1924 г. и 1968 г. са създадени повече в интерес на ко-

рабособствениците и превозвачите. С приемането на новата конвенция се цели 

преодоляването на дисбаланса в конвенционноправната уредба на интересите на 

двете страни по договора за международен превоз на товари по море.  
УНКТАД подготвя доклад, в който изтъква неблагоприятните тенденции при 

прилагането на международното право – особено при океанските превози.  
Следва да се подчертае, че докато Хагските и Хагско-Висбийските правила  

са изцяло изготвени от ММК, Хамбургските правила са съставени предимно  
от ООН. 

В пълен противовес с Хагско-Висбийския протокол, който изменя само някои 

от Хагските правила, Хамбургските правила заменят предишните правила с изця-

ло нов режим. Проектът за новата конвенция е одобрен от УНКТАД през 1976 г.  
Окончателният текст е приет от Общото събрание на ООН. На международна-

та конференция по подписването на конвенцията, която се провежда през 1978 г. 

в Хамбург, е приета Конвенция на ООН относно договорите за превоз на товари 

по море
3 (известна като Хамбургски правила).  

                                                           
1 Riverstone Meat Co. v. Lancshire shipping Co, 1961; Vita food products v. Unus shipping co., 1939 и др.  
2 Текст на Брюкселския протокол от 1968 г. вж. в сб. “Conventions de droit maritime (Conventions de 

Bruxelles)”, pp. 35-39. За текста на Хагско-Висбийските правила в превод на български език вж. Вла-

димиров, Ив., Договор за международен превоз на товари, извършван изцяло или частично по море, 

Приложение 2, сравнителна таблица, колона „Хага-Висби“, с. 225-305. 
3 Текст на Хамбургската конвенция от 1978 г. в оригинал вж. в документ A/CONF.89/13 of the 30th 

March 1978, Annex I; в превод на български език вж. Владимиров, Ив. Право на международния тран-

спорт. Трето основно преработено и допълнено издание. С., изд. „Ромина“, 2008, Приложение 1, 

с. 214-239.  
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Хамбургските правила влизат в сила през 1993 г. Независимо че понастоящем 

25 държави са страни по тези правила, те представляват нисък процент от морс-

ките нации. 
Тези правила също вече са остарели и съдържат императивни норми в области, 

които традиционно се оставят на свободата на договаряне. Това със сигурност е 

пречка пред развитието на международната търговия. Към момента очакването, 

че императивният режим в Хамбургските правила да служи на интересите на раз-

виващите се страни, не се сбъдна. 
Подходът на Хамбургските правила следва този на предходните правила. По 

своята същност голяма част от Хамбургските правила са преработени версии на 

предходните правила.  
Следва да се има предвид и това, че мнозинството от държавите – членки на 

ЕС, са ратифицирали не Хамбургските, а Хагско-Висбийските правила. Режимът 

на отговорността по Хагско-Висбийските правила е въведен чрез клауза за пре-

димство – “Paramount clause” в договорите за международен превоз на товари по 

море. 
За разлика от Хагските и Хагско-Висбийските правила, които са създадени, 

разработени и приложени от ММК, Хамбургските правила не са инициатива на 

търговската практика. 
Изключително важен е въпросът, който се поставя, е за това кой следва да бъде 

приложимият закон – установените в почти целия свят Хагски и особено Хагско-
Висбийски правила, Хамбургските правила или националният закон.  

 
4. Ротердамски правила от 2009 г. 
Постепенно назрява необходимостта от създаване на нова конвенция, с която 

да се унифицира правото на морския транспорт и да се преодолеят до голяма сте-

пен възможните стълкновения на закони.   
В тази обстановка от изключително важно значение са усилията на УНСИТРАЛ в 

тясно сътрудничество с ММК да изработи проект на нов международноправен акт.   
За да се консолидира международното законодателство в тази област се прие-

мат най-новите, Ротердамски правила от 2009 г. Те предвиждат създаването на 

единен, унифициран режим на уредба на договора, който да замени сега действа-

щите. 
През юни 1996 г. УНСИТРАЛ обсъжда предложение да преразгледа съществу-

ващите право и практики в областта на международния превоз на товари по море. 

Комисията установява, че в националните законодателства и международните 

конвенции има съществени празнини в уредбата на договора. УНСИТРАЛ чрез 

своя секретариат започва да събира информация, свързана с тази област, като се 

консултира със съответните международни органи, включително ММК, МТК, 

Международния съюз по морско застраховане, Международната федерация на 

спедиторите (FIATA), Международната Товарна Камара (ICS) и Международната 

асоциация за пристанищата (IAPH).  
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В тази рамка ММК е поканен да започне работа по новата конвенция
1. През 

2001 г. УНСИТРАЛ създава специална работна група по проекта на новата кон-

венция. Най-важната дискусия е дали новата конвенция трябва да се прилага на 

основата на концепцията “от врата до врата” (включително и наземния транспорт) 

или приложението ѝ следва да се ограничи до превози “от пристанище до приста-

нище” (да включва само морския превоз и действията на пристанищата). Постига 

се консенсус в полза на превозите “от врата до врата”.  
Една от основните цели при изготвянето на конвенцията е да поддържа балан-

са между засегнатите търговски интереси.  
Новата конвенция консолидира голяма част от действащите норми и цели да 

замени както Хагските и Хагско-Висбийските, така и Хамбургските правила.  
ММК предлага проект на конвенция на 38-та си конференция, състояла се от 

31 май до 4 юни 2004 г. във Ванкувър, Канада.  
Текстът на УНСИТРАЛ е представен на Конференцията на УНСИТРАЛ в Ню 

Йорк през юни 2008 г. 
През периода 13-17 октомври 2008 г. в Атина се провежда 40-та конференция на 

ММК, по време на която се провеждат дискусии по предложените от УНСИТРАЛ 
текстове на новата конвенция

2.  
Общото събрание на ООН приема проекта на Конвенцията с Резолюция 63/122 

от 11 декември 2008 г. Създава се най-новата Конвенция на ООН относно догово-

рите за международен превоз на стоки, извършван изцяло или частично по море, 

известна под името “Ротердамски правила”
3 по името на холандския град Ротер-

дам, където е официално подписана на 23 септември 2009 г. 
От момента на приемането ѝ конвенцията е отворена за подписване.  
Очаква се тя да бъде ратифицирана в обозримо бъдеще, като по този начин се 

преодолеят неблагоприятните последици от запълването на празнините в тази 

област от национални и регионални норми.  
Тези правила представляват значителен и сложен комплекс, който по същество 

е международен кодекс относно договорите за международен превоз на товари, 

извършван изцяло или частично по море.  

                                                           
1 Uniformity of the law of Carriage of Goods by Sea: Report of the panel, 1997 CMI Yearbook 288; 

Alexander von Ziegler, Issues of Transport Law: report of the CMI Steering Committee, 1988 CMI 
Yearbook 107. 

2 Като представител на Българската асоциация по морско право, която е колективен член на ММК, 

авторът на тези редове имаше удоволствието да вземе участие в обсъжданията на проекта по време на 

38-та конференция на ММК във Ванкувър през 2004 г., 40-та конференция на ММК в Атина през 

2008 г. и при подписването на новите правила в Ротердам през 2009 г.  
3 Първият източник на новите правила се намира на интернет страницата на УНСИТРАЛ. 

www.uncitral.org и съдържа на шестте официални езици на ООН не само окончателния текст на пра-

вилата, а и всички проекти, докладите за всяко заседание на работна група ІІІ (групата по изготвянето 

на правилата), докладите от срещите на цялата комисия, предложенията на всяка делегация и всички 

други документи. Окончателният текст на правилата е приложен към резолюцията на Общото събра-

ние на ООН 63/122, U.N. Doc. A/RES/63/122, както и към Доклада на УНСИТРАЛ на 41 сесия на 

ООН, 2008 г.  
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Целите на новите правила са прагматични и защитават предимно интересите 

на индустриалните среди. Основната сред тези цели е да се приведе транспортно-

то право в съответствие с изискванията на XXI век.  
Ротердамските правила след ратифицирането и влизането им в сила постепен-

но ще се превърнат в новия международноправен режим на договорите за превоз 

на товари по море.  
От изключително значение е необходимостта от мотивиране на българското 

участие в процесите на унификация на морското законодателство на междуна-

родно ниво. Република България не е страна по нито една международна конвен-

ция, посветена на договора за международен превоз на товари по море. Това е 

сериозен пропуск в българската правна действителност с оглед на факта, че Бъл-

гария е държава с излаз на море.  
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Резюме: настоящата статия е посветена на правната уредба за изплащане на 

обезщетенията за безработица съгласно Кодекса за социално осигуряване. Инте-

ресът към темата е провокиран от практическото измерение на проблемите, 

които често възникват при изплащане на тези осигурителни престации и водят 

до редица правни спорове. За пълнота на изследването е направен кратък преглед 

на практиката на ВАС, както и анализ на изразени в правната доктрина стано-

вища по въпроси, свързани с изплащане на обезщетенията за безработица. 

 

Ключови думи: безработица; обезщетения за безработица; осигурително пла-

щане; прекратяване на трудово правоотношение; оставане без работа 

 

Summary: This article is dedicated to the legal framework of the payment of unem-

ployment benefits under the Social Security Code. The interest in the topic was prompted 

by the practical dimension of the problems that often arise in paying these insurance 

benefits and lead to numerous legal disputes. In order to make the research more com-

plete, there is a brief review of the practice of the SAC, and an analysis of expressed in 

the legal doctrine opinions on issues related to the payment of unemployment benefits. 

 

Key words: unemployment; unemployment benefits; insurance payments; termination 

of employment; jobless 

  
 
Безработицата е един от основните проблеми на труда, което я превръща в акту-

ален обект на изследване не само в правната, но и в икономическите теория и прак-

тика. Безработицата е юридически факт, който се характеризира с неблагоприятни 

икономически, трудовоправни и осигурителноправни последици, както за отделния 

индивид, така и за цялото общество. Това е и причината законодателят да я включи 

в каталога на осигурените социални рискове, уредени в чл. 1, т. 1 от Кодекса за 

социално осигуряване (КСО)
1
. Настъпване на социалния риск безработица поражда 

правото на безработния да получи съответно осигурително обезщетение
2
. Целта на 

                                                           
1  Обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г.  
2 Относно въпроса – професионален или общ осигурен социален риск е безработицата? Средкова, 

Кр. Осигурени социални рискове. ІІ изд. С., Сиби, 1998 г., с. 13, 67-77; Мръчков, В. Осигурително 

mailto:nikoletalazarova@abv.bg
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тези осигурителни плащания е да се сведе до минимум неблагоприятният ефект от 

оставането без работа и да се компенсира частично загубата на парични средства, 

необходими за издръжката на осигуреното лице. 
Обезщетение за безработица

1 представлява периодично парично плащане от 

обособения фонд „Безработица“, чието предназначение е да компенсира една част 

от трудовото възнаграждение, което безработният е загубил поради оставането си 

без работа
2. Правото на парично обезщетение за безработица не принадлежи на 

всяко лице, регистрирано като безработно, а само на това, което е извършвало тру-

дова дейност по чл. 4, ал. 1 КСО, за която е подлежало на задължително осигурява-

не за всички осигурени социални рискове, включително и за безработица
3.  

                                                                                                                                                               
право. VІ изд. С., Сиби, 2014 г., 196-197; Радоилски, Л. Трудово право на НРБ. С., Наука и изкуство, 

1957. 
1 Действащата уредба на правото на обезщетение за безработица се съдържа в Раздел III на Кодек-

са за социално осигуряване. Тя има и своето конституционно основание в разпоредбата на чл. 51, ал. 2 

от Конституцията на Република България. Правната уредба на обезщетенията за безработица се до-

развива в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, приета с ПМС 
№ 32 от 11.02.2002 г., обн., ДВ, бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 01.01.2002 г. 

2 По-подробно за трудовите права на безработните вж. Средкова, Кр. Трудови права при безрабо-

тица. – Съвр. Пр., 1993, бр. 4, 24-35. 
3 По-подробно за кръга на осигурените лица вж.: Мръчков, В. – Осигурително право. Цит. съч., 

112-121; Мръчков, В. Кодексът за задължително обществено осигуряване и развитието на осигури-

телното право. – Юрид. Св. 2000, № 1; Средкова, К. – Осигурително право. ІV изд. С., Сиби, 2012 г., 

174-180; Генова. Яр. Лица, задължително осигурени в държавното обществено осигуряване въз основа 

на трудово правоотношение. – Юридически свят, 2008, № 1, 103-126.; Стайков, Ив. Обществено оси-

гуряване на работещите по чл. 114 от Кодекса на труда. – Съвр. Пр., 2002, № 1, 56-66.  
Най-многобройната част от тази категория са лицата, работещи по трудово правоотношение, неза-

висимо от основанието за възникването му, характера на работа и източника на финансиране. Изклю-

чение правят работещите по програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта. Неза-

висимо, че сключват трудови договори, те не се осигуряват за безработица и съответно нямат право на 

обезщетение, ако това е изрично предвидено в съответната програма. Споделям мнението, изразено от 

В. Мръчков (вж. Мръчков, В. Осигурително право. Цит. съч., 113-114), че подобно законодателно 

решение е противоконституционно, тъй като ограничава конституционното право на обществено 

осигуряване на тези лица при оставането им без работа. Заетостта по тези програми е винаги срочна и 

с кратка продължителност, а вероятността тези лица да се окажат без работа е реална. Въпреки това, 

след приключване на съответната програма тези лица няма да имат право на обезщетение за безрабо-

тица, тъй като няма да са придобили изискуемия осигурителен стаж съгласно чл. 54а, ал. 1 КСО. 
От кръга на лицата, осигурени за безработица, са изключени и работниците, заети по трудови до-

говори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а КТ. Този трудов договор е нов за 

трудовоправната действителност и е въведен с измененията и допълненията на Кодекса на труда от 

юли 2015 г (вж. Мръчков, В. Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г. – Труд и право, 2015, кн. 

8). Лицата, наети по договор по чл. 114а от КТ, упражняват дейност по трудово правоотношение, но 

въпреки това законодателят не предвижда осигуряването им за риска „безработица“. Съгласно чл. 4, 

ал. 10 КСО те подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, ста-

рост, смърт, трудова злополука и професионална болест. Продължителността на заетост по чл. 114а от 

КТ е съвсем кратка – не повече от 90 дни през една календарна година. Съществува голяма вероятност 

след приключване на работата по тези договори лицата да останат безработни. Въпреки реалната 

опасност от оставане без работа, времето, през което тези лица са заети по договорите по чл. 114а КТ, 

няма да се зачете за осигурителен стаж при придобиване на право на обезщетение за безработица. 

Намирам подобно законодателно решение за социално несправедливо. 
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Изплащането на обезщетение за безработица като осигурителна престация е 

следствие от придобиването на право на обезщетение. Съгласно чл. 54а, ал. 1 от 
КСО придобиването на право за обезщетение за безработица е свързано с кумула-

тивното наличие на следните предпоставки:  
а) Настъпване на осигурения социален риск „безработица“. Моментът на нас-

тъпване на риска безработица съвпада с прекратяване на осигуряването на съответ-

ното лице. 
б) Наличието на предварителен осигурителен стаж за съответния риск. Правото 

на осигурително обезщетение за безработица ще възникне, ако за лицето са внесени 

или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца 

през последните 15 месеца преди датата на прекратяване на осигуряването. Пос-

ледните 15 месеца се определят спрямо месеца, в който лицето е останало без рабо-

та. Не е необходимо предходната трудова дейност на безработния да е в девет пос-

ледователни месеца без прекъсване. Достатъчно условие за придобиване на право 

на обезщетение е наличието на минимален, общ осигурителен стаж от 9 месеца 

през рамковия период от 15 месеца
1.  

При определяне на необходимия осигурителен стаж на безработния могат да въз-

никват проблеми, които са породени от неизпълнението на основните задължения на 

работодателя, уредени в чл. 128, т. 1 и т. 2 от Кодекса на труда (КТ)
2
. Съгласно разпо-

редбата на чл. 128, т. 1 и т. 2 КТ работодателят е длъжен да начислява и изплаща тру-

довото възнаграждение на работниците и служителите, както и да внася дължимите за 

тях осигурителни вноски. Въпросът, който възниква, е – ще има ли безработният 

право на обезщетение за безработица, ако работодателят не е внасял осигурител-

ни вноски за съответния период или не е изплатил уговореното трудовото възнаг-

раждение? Отговорът е положителен. Внасянето на осигурителните вноски е пуб-

личноправно задължение на работодателя. Евентуалното неизпълнение на това 

задължение не трябва да носи неблагоприятни последици за работниците или 

служителите. Съгласно чл. 6, ал. 2 КСО доходът, върху който се дължат осигури-

телни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените, но 

неизплатени. При това положение лицата се считат за осигурени и имат матери-

алното право на обезщетения при настъпване на съответния риск, независимо от 

това дали са изплатени трудовите възнаграждения, или внесени осигурителните 

вноски, тъй като последните са дължими.  
Възможно е невнасянето на осигурителните вноски да не се дължи на незаконо-

съобразното поведение на работодателя, а на това, че работникът или служителят 

не е получил трудово възнаграждение – например, ако работник или служител е 

бил в неплатен отпуск, ползвал е отпуск за бременност и раждане или е налице 

                                                           
1 Вж. Решение № 11789/2005 г. на ВАС по адм. д. № 8055/2005 г. Във въпросното Решение съдът 

правилно е възприел, че изискуемият осигурителен стаж от най-малко 9 месеца може да е както 

последователен, така и разпокъсан през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряване-

то. В тази връзка не бих могла да се съглася с Решение № 2166-07-VІ отд. на ВАС по а. д. 
№ 10853/2007 г., в което съдът приема за необходимо деветмесечният стаж да е непрекъснат. 

По-подробно по въпроса вж. Средкова, Кр. Критичен преглед на практиката на ВАС по задължи-

телното обществено осигуряване за периода 2007 г. – Юрид. свят, 2008, № 2. 
2 Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г. и бр. 27 от 4 април 1986 г., влязъл в сила от 1 януари 1987. 
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друга хипотеза по чл. 54а, ал. 2 КТ
1
. Това са известните в практиката „дарени пери-

оди“. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1, 2 и 3 КСО времето през тези периоди се зачитат на 

общо основание за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски. Раз-

поредбата на чл. 54а, ал. 2 КСО изрично предвижда, че това време ще се зачете и за 

осигурителен стаж при придобиване на парично обезщетение за безработица. При 

наличието на така наречените дарени периоди, размерът на обезщетението се из-

числява по реда на чл. 54б, ал. 7 КСО. 
в) Регистрация на безработния в Агенцията по заетост съгласно чл. 54а, ал. 1, 

т. 1 КСО. Съгласно чл. 54а, ал. 4, т. 2 КСО регистрацията трябва да се извърши в 

срок от 7 работни дена от датата на прекратяване на последното осигуряване. Зна-

чението на регистрацията е, че тя декларира факта на настъпване на риска „безра-

ботица“. Срокът от 7 работни дена следва да се брои от деня, следващия ден, от 

който осигуряването е прекратено. В случай че регистрацията се извърши след из-

тичане на законоустановения срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на 

регистрацията за определения период, намален със закъснението. 
Друго формално изискване, заложено в чл. 54а, ал. 4, т. 1 КСО, е подаване на за-

явление до териториалното поделение на НОИ. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата 

за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица към заявлението 

се прилага актът за прекратяване на трудовото правоотношение и документи, удос-

товеряващи общия трудов и/или осигурителен стаж
2. Подаването на заявлението 

има важно значение за изплащане на обезщетението за безработица, тъй като опре-

деля момента, от който последното става изискуемо. 
Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекра-

тяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3-месечен срок от тази дата и 

регистрацията му като безработно лице е направена в срок от 7 работни дена от същата 

дата. В случай че заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичане на 

тримесечния срок, обезщетението се изплаща от датата на заявлението за определения 

по чл. 54в или 54б, ал. 3 или ал. 4 КСО период, намален със закъснението
3
. Задължен 

да докаже причините и тяхната уважителност е безработният. 
г) Лицето да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или 

пенсия за ранно пенсиониране
4
. Тази предпоставка предполага, че лицето е достиг-

нало до определена пенсионна възраст, с навършването на която би могло да се 

приеме, че то е нетрудоспособно. Поради тази причина законодателят е предвидил 

тези лица да получават средства за своята издръжка под формата на пенсия. Полу-

                                                           
1 По подробно вж. Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на безработния. С., Сиби, 1995 г., 

с. 142. 
2 За правната уредба на трудовия стаж вж. Лазарова, В. Правна уредба на трудовата книжка и тру-

довия стаж. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2012 г. 
3 В § 1 от ДР на НОБ са изброени примерно „уважителните причини“. Те включват: задържане от 

властите, явяване в съд, заболяване и др.  
4 Вж. определението за пенсия за осигурителен стаж и възраст в § 1, ал. 1, т. 11 КСО. Съгласно да-

дената дефиниция „пенсия за осигурителен стаж и възраст“ е пенсия, която се отпуска по реда на 

чл. 68, ал. 69, ал. 69а, § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби на КСО. 
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чаването на повече от едно осигурително плащане за издръжка на осигурените лица 

е взаимноизключващо се
1. 

Придобиването на право на някоя от посочените пенсии е законова пречка да се 

придобие право на обезщетение за безработица съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО
2. 

Без значение е обстоятелството дали правоимащото лице е упражнило правото си 

на пенсия, тоест дали реално му е отпусната такава 
3. В случай че лицето е придо-

било право на една от двете пенсии, съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО не може да 

избира дали да получи обезщетение за безработица, или лична пенсия за старост
4. 

Съгласно действащия чл. 94, ал. 1 КСО пенсиите се отпускат от датата на при-

добиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в  
6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на  
6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на по-

даването им. Вследствие от направените изменения на чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО, ли-

цата нямат право на обезщетение за безработица, независимо дали са упражнили 

правото си по чл. 94, ал. 1 КСО в предвидения срок. Кумулирането на две осигури-

телни плащания за издръжка е недопустимо, тъй като всяко едно от плащанията 

поотделно ще постигне обезпечителния си замисъл. Хипотетично е възможно двете 

плащания да не съвпаднат по време, ако лицето не упражни правото си на пенсия в 

предвидения шестмесечен срок. В подобна хипотеза, лицето реално няма да полу-

чава пенсия през конкретен период, но няма да може да получи и обезщетение за 

безработица или ако такова му е отпуснато ще подлежи на възстановяване по 

                                                           
1 Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на безработния. Цит. съч., 147. 
2 В практиката възникват правни спорове относно правото на обезщетение за безработица на лица, 

на които е отпусната пенсия за инвалидност. Правото на пенсия за инвалидност не е включено като отрица-

телна предпоставка в разпоредбата на чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО. Съгласно чл. 71 КСО право на пенсия за 

инвалидност имат лицата, когато са загубили частично или напълно работоспособността си завинаги или за 

продължително време. Пенсията за инвалидност се изплаща на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на увреждане (определенията за „трайно намалена работоспособност“ и 

„вид и степен на увреждане“ са дадени в § 1, т. 35 и 36 ДР на Закона за здравето). Смятам, че въпреки зна-

чителната загуба на работоспособност, няма пречка двете осигурителни плащания да бъдат получавани 

едновременно стига лицето да има право на работа съгласно чл. 61, ал. 1, т. 8 от Наредбата за медицинска-

та експертиза и да отговаря на изискванията по чл. 54а, ал. 1, т. 1, 2, 3 КСО.  
3 В тази връзка вж. Решение № 10637/ 2012 г. по адм. д. № 859/ 2012 на ВАС; Решение № 4252/ 

2012 г. по адм. д. № 14319/ 2011 г. на ВАС. 
4 Разпоредбата на чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО претърпя изменения на няколко пъти. В периода от 

01.01.2007 г. до измененията на КСО през 2011 г., като изискване за придобиване на правото на обез-

щетение за безработица бе заложено реалното отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

или пенсия за ранно пенсиониране, а не просто възникването на право на една от двете пенсии. Съг-

ласно действащото законодателство през този период, пенсиите за осигурителен стаж и възраст се 

отпускаха от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението и необходимите документи са 

подадени в 6 месечен срок от придобиване на правото. Ако документите се подаваха след изтичане на 

шестмесечния срок, пенсията се отпускаше от датата на подаването им. В тези случаи лицата имаха 

възможността да получат полагащото им се обезщетение, след което да подадат документите за пенсио-

ниране. С измененията и допълненията на КСО от 2011 г., законодателят зае обратна позиция и заложи 

като изискване – придобиването на право на някоя от двете пенсии, а не реалното им отпускане.  
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чл. 54е, ал. 3 КСО
1. Лишаването на осигуреното лице от парично обезщетение за 

времето, през което е останало без доходи от трудова дейност или пенсия е в про-

тиворечие със същността на задължителното обществено осигуряване, чието 

предназначение е да осигури адекватни парични плащания в случай на настъпва-

не на предвидените от Закона социални рискове, за които лицата са били осигу-

рени. Упражняването на правото на пенсия е право на осигуреното лице, а не не-

гово задължение. Следователно осигуреното лице може само да избере кога да го 

реализира, което не трябва да води до негативни последици, засягащи осигури-

телните му права. Смятам, че законодателят de lege ferenda трябва да се върне към 

старата уредба на чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО, която предвижда като отрицателна 

предпоставка за изплащане на обезщетение за безработица – реалното отпускане 
на една от двете пенсии. 

д) Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 3 КСО към момента на настъпване на риска „безра-

ботица“, лицето не трябва да упражнява трудова дейност, за която подлежи на за-

дължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а КТ
2. 

Кумулирането на доходи от трудова дейност с обезщетение за безработица не е 

допустимо. Естеството на обезщетението за безработица цели да замести липсата 

на доход за периода, през който лицето не упражнява трудова дейност
3. В случай че 

необходимостта от него не съществува, поради упражняване на дейност по чл. 4 
КСО и реализирани от нея доходи, обезщетението е недължимо

4. 
Съгласно разпоредбата на чл. 54ж, ал. 1 КСО паричните обезщетения за безра-

ботица се отпускат с разпореждане на длъжностно лице, на което е възложено ръ-

ководството на осигуряването за безработица. Административният орган следва да 

извърши проверка на всички материални предпоставки за изплащане на паричното 

обезщетение. Ако са налице изискуемите предпоставки, лицето придобива право на 

обезщетение за безработица и следва такова да му бъде изплатено.  

                                                           
1 Съгласно чл. 54е, ал. 3 КСО паричните обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за 

периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсио-

ниране. В тази връзка вж. Решение № 6705/ 2014 г. на ВАС по адм. д. № 2936/2014 г. 
2 Лицата упражняват дейност по чл. 114а КТ въз основа на трудов договор, за което подлежат на 

задължително осигуряване по чл. 4, ал. 10 КСО. Въпреки това законодателят изрично ги е изключил 

от обхвата на чл. 54а, ал. 1, т. 3 КСО, което означава, че няма пречка тези лица да получават едновре-

менно обезщетение за безработица и трудово възнаграждение.  
3 В този смисъл вж. Решение № 11751/ 2010 г. на ВАС по адм. д. № 6733/2010 г. 
4 В практиката, често възникват спорове относно въпроса – може ли едно лице да е заето по граж-

дански договор и едновременно с това да получава обезщетение за безработица? Съгласно чл. 4, ал. 3, 

т. 5 КСО на задължително пенсионно подлежат лицата, които упражняват дейност без трудово право-

отношение и получават месечно възнаграждение, равно или над минимална работна заплата, след 

намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през 

съответния месец. По аргумент на противното, ако лицето бъде наето по граждански договор срещу 

месечно възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, то не подлежи на задължително 

осигуряване по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО. Макар и да получава доход от съответната дейност, 

не е налице фактическият състав по чл. 54а, ал. 1, т. 3 КСО, поради което лицето ще има право еднов-

ременно да получава и обезщетение за безработица. 
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Според разпоредбата на чл. 54в, ал. 1 КСО обезщетението за безработица се из-

плаща за определен период в зависимост от продължителността на осигурителни 

стаж. Основният принцип е, че колкото по-дълъг е осигурителния стаж на безра-

ботния, толкова по-дълго е времето, през което ще получава обезщетение. Изклю-

чение правят случаите по чл. 54б, ал. 3 КСО, при които срокът на изплащане на 

обезщетението не зависи от продължителността на осигурителния стаж, а от прек-

ратителното основание
1
. Размерът на паричното обезщетение за безработица се 

определя като процент от възнаграждението на безработния преди прекратяване на 

правоотношението
2.  

Проблемите, които възникват при изплащане на обезщетенията за безработица, са 

многобройни и трудно могат да бъдат обхванати в настоящата статията. Поради тази 

причина на анализ са подложени основно изискванията, необходими за придобиване 

на право на обезщетение за безработица, чието наличие е основание за изплащането 

му. Настъпването на риска „безработица“ променя коренно правното и социалното 
положение на безработния, поради липсата на доходи, необходими за издръжката му. 

Събираните във фонд „Безработица“ средства са целеви, а изплащането на обезщете-

нието за безработица е предназначено да обезщети именно пропуснатата полза, която 

се изразява в липсата на трудово възнаграждение. Това определя голямата значимост 

и социалната функция на обезщетенията за безработица. 
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ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК ОТ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
СРЕЩУ АКЦИОНЕР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ  

НА НЕСЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВЕНОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ – ДОПУСТИМОСТ 

ас. д-р Катя Владимирова,  

катедра „Частноправни науки“, УНСС,  

 vladimirovi@abv.bg 

Резюме: настоящото изложение има за цел да спре вниманието ни на възмож-

ността за предявяване на установителен иск от акционерно дружество срещу 

акционер, чиито акционерни права оспорват поради нищожност на джирото. 

С цел обстойното изследване на проблема в процеса на изложението е потърсен 

отговор на въпроса съществува ли  правен интерес за акционерното дружество 

от воденето на установителен иск, както и дали е възможно воденото на такъв 

иск да бъде обоснован чрез джирото. В заключение се достига до извода, че предя-

вяването на установителен иск от акционерно дружество към акционер за уста-

новяване несъществуването на членствено правоотношение е процесуално недо-

пустимо, поради липсата на правен интерес. Такъв иск може да бъде предявяван 

само от страните по сделката джиро. Акционерът може да предяви срещу дру-

жеството единствено исковете по чл. 71 и 74 от ТЗ, в случай че дружеството е 

отрекло наличието на членствено правоотношение. 

 

Ключови думи: акционерно дружество, членствено правоотношение, джиро, 

акционер, установителен иск 

 

Summary: This exhibition aims to stop our attention to the possibility of filing a de-

claratory claim of a stock company against a shareholder whose shareholder rights chal-

lenge because of nullity of endorsement. In order to research a thorough study of the 

problem in the course of the exhibition is sought an answer to the question if there is a 

legitimate interest in the stock company to conduct the action, and whether it is possible 

such an action to be justified by the endorsement. The conclusion is that filing a declara-

tory claim of a stock company against a shareholder to establish the non-existence of 

procedural membership relationship is inadmissible due to lack of legal interest. Such an 

action can be brought only by the parties to the transaction endorsement. The sharehold-

er may bring against the company only claims under Article 71 and 74 of the Commercial 

Law, in the event that the company denied the existence of a membership relationship. 

 
Key words: stock company, membership legal relationship, endorsement, shareholder, 

declaratory claim 
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Съгласно чл. 6 от ГПК съдебните производства започват по молба на заинтере-

сованото лице, като предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдей-
ствие се определят от страните. Оттук следва, че ищецът определя чрез какъв иск 

да защити накърненето си право и до каква степен да потърси защита. Един от тези 

способи е установителният иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК. Този иск обикновено се 

използва при правен спор, когато едно субективно право е смутено или нарушено. 

Задължителна процесуална предпоставка за предявяването на установителния иск 

по чл. 124, ал. 1 от ГПК е наличието на правен интерес
1, за която съдът следи 

служебно. Правният интерес следва да бъде налице както към момента на завежда-

не на иска, така и към момента на постановяване на съдебното решение. Правният 

интерес от установителния иск предполага оспорване на претендираното от ищеца 

право или претендиране на отричано от него право. Правен интерес от установите-

лен иск липсва, когато спорното право може да бъде предявено чрез осъдителен иск 

или конститутивен иск
2
. Това произтича от основния принцип, че щом защитата на 

накърненото материално право може да се осъществи чрез предявяване на осъдите-

лен или конститутивен иск, недопустимо е да се предявява иск, с който няма да се 

получи пълна адекватна защита на твърдяното право. От друга страна, наличието 

на правен интерес е свързано и с процесуална икономия. Законът не допуска да се 

създават две или повече процесуални правоотношения тогава, когато спорът може 

да се разреши само в един процес, а не те да се удвояват или утрояват. 
Установителните искове са два вида – положителен и отрицателен. При положи-

телния установителен иск със сила на присъдено нещо се установява принадлеж-

ността на правото на ищеца и се отрича претендираното от ответника право. При 

отрицателния установителен иск само се отрича претендираното от ответника пра-

во. Предметът на доказване и при двата иска е един и същ. Ищецът трябва да дока-

же правата си, с които в исковата молба е обосновал правния си интерес
3. 

Настоящото изложение има за цел да спре вниманието ни на възможността за 

предявяване на установителен иск от АД срещу акционер, чиито акционерни права 

оспорват поради нищожност на джирото, с цел установяване на несъществуване на 

членствено правоотношение. Съществува ли правен интерес за акционерното дру-

жество от воденето на такъв иск и можем ли да обосновем воденето на такъв иск, 

въз основа на джирото.  
Джирото е специален правен способ за прехвърляне на ценни книги на приноси-

тел. То е уредено в ТЗ във връзка с менителничните ефекти
4
. Джирото представлява 

едностранна правна сделка, насочена към прехвърляне на акцията на дадено лице
5, 

по силата на която носителят на субективните права (джиранта) се замества от 

джиратаря в инкорпорираните в ценната книга членствени права
6. Джирото е фор-

мална правна сделка. Неспазването на формата на джирото води до неговата ни-

                                                           
1 Вж. Решение № 133 от 22.11.2011 г. по т. д. № 17/2011 г., т. к., І т. о. на ВКС. 
2 Вж. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. София, 2000, с. 191 и следващите. 
3 Определение № 67/18.02.2011 г., II ГО, ч.гр.д. 17/2011 г. и тълкувателно Решение 8/2012 гр. Со-

фия 27 ноември 2013 г. Върховният касационен съд на Република България. 
4 Павлова, Мария. Записът на заповед и менителницата. София, Софи-Р, 1998 г., с. 107. 
5 Решение № 2 от 21.01.2011 г. по т. д. № 292/2011 г. на Апелативен съд – Бургас 
6 Касабова, К. Акции и способи за прехвърляне. София, Софи-Р, 2002 г., с. 227 и следващите. 
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щожност, т.е. то не може да произведе желаното правно действие и акцията не мо-

же да бъде прехвърлена.  
Джирото е абстрактна правна сделка, тъй като никъде законодателя не поставя 

условия за наличието на основание за валидност на сделката. То е деривативен спо-

соб
1 за придобиване право на собственост. То е напълно самостоятелна едностран-

на сделка. В същото време джирото е в резултат от друга сделка – било продажба, 

било замяна, или някоя безвъзмездна сделка. Тази сделка за разлика от джирото не 

е абстрактна, а напротив тя е каузална. Тази сделка предхожда джирото и без ней-

ното съществуване джирото не може да бъде осъществено.  
Джирото поражда два вида правни последици. Едната група – това са последи-

ците относно прехвърлянето на собствеността, а другата група – относно прехвър-

лянето на членствените права. С джирото се прехвърля и придобива правото на 

собственост върху дадена поименна акция. Прехвърлянето на собствеността се из-

върша в момента на извършване на джирото. Не е необходимо извършването на 

допълнителни действия, като предаване на акцията, за да може джирото да породи 

желаните правни последици. 
Освен правото на собственост с джирото се извършва и прехвърляне на членст-

вените права в акционерното дружество. По отношение на прехвърлянето на членс-

твото и прехвърлянето на правото на собственост в теорията и практика възниква 

въпросът дали членствените права в дружеството възникват в момента на прехвър-

ляне на собствеността, или на по-късен етап от време вписване на акционера в кни-

гата на акционерите. Според господстващото становище
2 прехвърлителната сделка, 

която не е отразена в книгата на акционерите, не може да се противопостави на 

дружеството. Акционерите невписани в книгата не могат да упражняват членстве-

ните си парва по акциите. Правото на собственост върху ценната книга е прехвър-

лено, но по отношение на дружеството прехвърлителната сделка няма сила, докато 
акционерите не бъдат вписани. Може да се каже, че сме изправени пред т.нар отно-

сителна недействителност, характерна за гражданското право. Наистина сделката в 

случая наподобява относителната недействителност, но както отбелязва К. Касабо-

ва
3 съществуват големи различия между относителната недействителност харак-

терна за гражданското право и действието на джирото.  
Оттук акционерното дружество не е страна по джирото. То се явява трето ли-

це. То няма правен интерес да установява нищожност на извършеното джиро. 

Действителността на джирото като сделка, обвързваща прехвърлителя и приобре-

тателя на акции може да бъде оспорена от лицето, чиято воля е опорочена чрез ус-

тановителен иск по чл. 124 ГПК, насочен против приобретателя на акции. Акцио-

нерното дружество няма интерес да предявява такъв иск. 
Акционерното дружество чрез представителния си орган води книгата на акцио-

нерите и извършва записванията в нея (чл. 179 ТЗ). В случай че не са спазени изис-

кванията на устава, акционерното дружество може да откаже да впише акционера в 

книгата на акционерите. По този начин то извънсъдебно ще отрече наличието на 

                                                           
1 Венедиков, П. Система на българското вещно право. София, 1990 г., с. 239 и следващите. 
2 Герджиков, О. Коментар на търговския закон, кн. 3 с. 875. 
3 Касабова, К. Акции и способи за прехвърляне. София, Софи-Р, 2002 г.  
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членствено правоотношение и качеството на акционер на приобретателя на акции
1. 

При такъв отказ акционерът може да защити правата си чрез специалния иск по 

чл. 71 от ТЗ и чл. 74 от ТЗ, като в рамките на това производство ще се разгледа като 

преюдициален и въпросът за действителността на сделките за прехвърляне на ак-

ции чрез джиросване. Именно в този случай активната легитимация по иска ще 

бъде акционера, а пасивно легитимирано ще бъде дружеството
2. 

Правен интерес от воденото на такъв иск от страна на акционерното дружество 

не може да се обоснове и с приетата съдебна практика. Правен интерес от предявя-

ването на установителен иск имат не само субектите на правоотношението (в слу-

чая джирото), но и всички трети лица, чиито права се засягат от съществуването 

или не на правоотношението
3
. Акционерното дружество е капиталово търговско 

дружество. Неговият капитал е разделен на акции. Личният елемент характерен за 

дружествата на личността не се среща в акционерното дружество или е много слабо 

залегнал. Акционерите нямат лични задължения към акционерното дружество и не 

носят отговорност за неговата дейност. Оттук и самото акционерно дружество не 

носи отговорност за дейността на своите акционери. Не само това – дружеството 

няма нито задължения нито правомощия да брани по какъвто и да е ред правата на 

отделните акционери. То няма интерес да брани тези права. То не може и да го 

направи, тъй като в голяма част от случаите тези акционери са многобройни и дори 

непознати лица. В този смисъл акционерното дружество няма правен интерес да 

установи нищожност на сделката по прехвърляне на акции или временни удостове-

рения по реда на чл. 185, ал. 2 ТЗ. Такава легитимация има само акционерът, до-

колкото тази сделка отрича членствените му права в дружеството. 
В този смисъл, смятам, че застъпената от съдилищата ни практика е обоснована. 

Предявяването на Установителен иск от акционерно дружество към акционер за 

установяване несъществуването на членствено правоотношение е процесуално не-

допустимо, поради липсата на правен интерес. Такъв иск може да бъде предявяван 

само от страните по сделката джиро. Акционерът може да предяви срещу дружест-

вото единствено исковете по чл. 71 и 74 от ТЗ, в случай че дружеството е отрекло 

наличието на членствено правоотношение. 
 

                                                           
1 Определение № 66 от 09.02.2015 година по ч.т.д. № 3800/2014 г., ВКС, II т.о. 
2 Решение № 204/06.06.2012 г., постановено по т. д. № 898/2010 г. по описа на ТК, II ТО. 
3 Решение № 133 от 22.11.2011 г. по т. д. № 17/2011 г., т. к., І т. о. на ВКС. 
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Резюме: ТЗ урежда възможността предприятието, схващано като икономи-

ческа съвкупност от права, задължения и фактически отношения, да бъде обект 

на сделки с облигационно-вещно действие. Освен транслативни с предприятието 

може да се сключват и сделки без прехвърлителен ефект. Изложението ще се 

фокусира върху отговорността на отчуждителя и правоприемника, когато пред-

приятието е обект на прехвърлителна сделка. 

 

Ключови думи: предприятие, сделка, Павлов иск, солидарност, неистинска со-

лидарност, отделно управление, възражение за поредност 

 

Summary: The Commercial Act governs the opportunity the commercial enterprise as 

an economical aggregate of rights, obligations and factual relations to be object of 

transactions with contractual-proprietary effect. Apart transactions with translative effect 

(such for transfer of ownership/rights), the enterprise might be object of transactions 

without such effect. This analysis will be focused on the liability of the transferor and the 

transferee when the enterprise is object of such translative transaction. 

 

Key words: enterprise, transation, Actio Pauliana, joint liability, untypical joint liabil-

ity, separated management of asset, objection for successiveness 

 

 

Глава четвърта на ТЗ урежда възможността предприятието, схващано като ико-

номическа съвкупност от права, задължения и фактически отношения, да бъде 

обект на сделки с облигационно-вещно действие. Освен транслативни по аргумент 

за по-силното основание с предприятието може да се сключват и сделки без прех-

върлителен ефект (наем, залог)
1
. Изложението ще се фокусира върху отговорност 

на отчуждителя и правоприемника, когато предприятието е обект на прехвърлител-

на сделка. 

                                                           
 1 В този смисъл вж. Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. В. Търново, 2011 г., с. 170. За пъл-

нота на изложението трябва да се спомене, че обект на сделка могат да бъдат и части от предприятие-

то – идеални или реално обособени. Вж. Решение № 213 от 30.12.2010 г. по т.д. № 29/2010 г., постано-

вено по реда на чл. 290 ГПК и Калайджиев, А. Търговско право. Обща част. С., 2011 г., с. 78. 

mailto:dounavski@gmail.com
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В резултат от прехвърлянето титуляр на вземанията на предприятието ще стане 

приобретателят. Подобно на цесията прехвърлителят има задължението да уведоми 

длъжниците за новия кредитор
1
. Транслативната сделка по отношение на кредито-

рите на предприятието обаче няма ефекта на заместването в дълг. Това по аргумент 

от чл. 102, ал. 1 от ЗЗД може да се постигне само със съгласието на кредитора. От 

друга страна, предприятието е динамична съвкупност – работеща икономическа 

единица. Търговското право урежда този институт с цел да може като съвкупност 

то да бъде обект на правни сделки. Спецификата на транслативната сделка с обект 

предприятие налага и особена защита на кредиторите, която се постига чрез соли-

дарната отговорност на прехвърлителя и приобретателя за задълженията на пред-

приятието и чрез отделното му управление в срока по чл. 16а, ал. 1 ТЗ. 
Солидарността между участниците в асетната сделка поставя няколко основни 

въпроса: какъв е характерът на солидарността, за кои задължения се отнася и за 

кого от длъжниците тя е ограничена. 
Чл. 15, ал. 3 ТЗ изрично говори, че при липса на друго споразумение с кредито-

рите отчуждителят и правоприемникът отговарят солидарно пред кредиторите на 

предприятието. Тази диспозитивна норма изключва възможността уговорката меж-

ду страните по сделката да може да се противопостави на кредитора. Само спора-

зумение с конкретния кредитор може да отмени солидарността и то само в отноше-

нията с него. Спорен е въпросът дали освобождаването на прехвърлителя от отго-

ворност води до погасяване на обезпеченията, дадени от трети лица, освен ако те се 

съгласят да служат на правоприемника. Обезпеченията следва да се погасят на ос-

нование чл. 102, ал. 2 ЗЗД. Противниците на тази теза изтъкват, че по този начин 

ще се застраши интересът на кредиторите
2
. Това мнение не може да бъде споделе-

но, защото поръчителството се погасява със смяната на длъжника и нормата на 

чл. 102, ал. 2 ЗЗД може да се приложи по аналогия. 
Пасивната солидарност се характеризира с множество на задълженията и единс-

тво на престацията. Това е случаят, когато няколко длъжници дължат една и съща 

престация и кредиторът може да иска изпълнение от всеки, а изпълнението на един 

освобождава всички
3
. Предимството за кредитора да има повече от един длъжник 

за едно и също задължение дава основание да се приеме, че солидарността е вид 

лично обезпечение
4. Именно заради солидарната отговорност между отчуждителя и 

правоприемника в съдебната практика господства становището, че с Павлов иск не 

може да се иска отмяна на продажбата на предприятие, защото при тази сделка 

липсва увреждане на кредитора
5. 

Правилото на чл. 15, ал. 3 ТЗ се отклонява в две посоки от общия принцип на 

солидарната отговорност по чл. 122, ал. 1 ЗЗД. От една страна, кредиторите на тър-

сими задължения са длъжни да потърсят събирането им най-напред от отчуждителя 

                                                           
1 Чл. 15, ал. 1 ТЗ. 
2 Калайджиев, А. Търговско право, с. 97.  
3 Марков, М. Облигационно право. С., 2010 г., с. 201. 
4 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право, С., 2002 г., с. 489 и Решение № 238 от 11.06.2010 г. по 

гр. д. № 367/2008 г. на ОС Добрич. 
5 Решение № 296 от 20.04.2006 г. по т.д. № 591/2005 г. на ТК на ВКС. 
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на предприятието, а от друга страна, отговорността на отчуждителя е ограничена до 

размера на получените права. Ограниченият размер на отговорността и поред-

ността дават основание на някои автори да приемат, че е налице т.нар. неистинска 

солидарност
1
. Неистинската солидарност предполага няколко длъжници да дължат 

на кредитора една и съща по предмет или по стойност престация, но за разлика от 

същинската солидарност тук основанията, на които се дължи престацията, са раз-

лични. Впрочем този критерий невинаги може да разграничи надеждно тези сродни 

правни фигури. Отговорността на поръчителя и главния длъжник е солидарна – 
нищо, че за всеки от тях тя е породена от различни юридически факти. Солидар-

ността възниква или по силата на Закона, или по волята на страните. Във всички 

останали случаи е налице неистинска солидарност, която се урежда със специални 

правила за всеки отделен случай. 
Значението на разликата между солидарността и неистинската солидарност се 

изразява в това, че при неистинската солидарност кредиторът не може да насочи 

претенцията си към двамата длъжници едновременно. Той трябва да избере единия 

от тях и щом направи избора си – губи правото да завежда иск към другия
2.  

Следва да се подкрепи становището, че при прехвърлянето на предприятието от-

говорността е солидарна макар и специфична. Това е така, защото както отношени-

ята между длъжниците и кредитора, така и вътрешните отношения между длъжни-

ците се уреждат от общите правила. Предвид ограничението в размера на отговор-

ността и поредността приносимите задължения може да се направи извод, че соли-

дарността е специална по отношение на нормите за общата солидарност по ЗЗД. 
Солидарността намира приложение само по отношение на задълженията, които 

са възникнали до момента на сключването на прехвърлителната сделка в предписа-

ната от Закона форма. Трябва да се отбележи, че вписването на сделката не е еле-

мент от фактическия състав по прехвърлянето на предприятието. Следователно 

действието на вписването е декларативно (арг. от чл. 7, ал. 2 ЗТР). Това обуславя 

възникването на солидарността от момента на сключването на сделката. 
През 2003 г. е въведено ограничението на отговорността в чл. 15, ал. 3 ТЗ. 

В теорията има различие за обема на отговорността на прехвърлителя и приобре-

тателя. Според проф. Герджиков отчуждителят отговаря спрямо кредиторите си с 

цялото си имущество, а не само с това, което е получил като насрещна престация 

при прехвърлянето
3
. Правоприемникът следва да отговаря само до размера на 

получените права. До този извод се стига след корективно тълкуване на неспо-

лучливо формулирания текст на чл. 15, ал. 3 от ТЗ. Проф. Калайджиев поддържа 

обратното – че правоприемникът следва да отговаря с цялото си имущество, а 

отчуждителят само до размера на получените права. В действителност, ако тезата 

на проф. Калайджиев е вярна, то би се нарушил принципът за недопустимост на 

замяната на длъжника (на отчуждителя на предприятието) без съгласието на кре-

диторите му. Като аргумент в тази насока може да се посочи чл. 124, ал. 2 от 

ЗКПО, който предвижда, че при прехвърляне на предприятие правоприемникът е 

                                                           
1 Стефанов, Г. Цит. съч., с. 201.  
2 В този смисъл Решение от 13.03.2012 г. по гр. д. 1537/2011 г. на СГС. 
3 Герджиков, О. Коментар на ТЗ. Книга първа. София, с. 126. 
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солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на по-

лучените права. 
В заключение може да се направи предложение delegeferenda текстът на цити-

раната алинея са се промени в смисъла, изказан по-горе. 
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НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА  
НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В БЪЛГАРИЯ 

д-р Мария Чочова, 
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Резюме: колективното трудово договаряне в България е регламентирано в раз-

поредбите на Кодекса на труда. Крайните етапи на договарянето са сключване-

то на колективен трудов договор и неговото изпълнение. Настоящият доклад се 

спира върху някои въпроси, свързани с определението на колективен трудов дого-

вор, неговия предмет, съдържание и равнища на договаряне.  

 

Ключови думи: колективен трудов договор, отрасъл, бранш, представители на 

работниците и служителите, организации на работниците и служителите, орга-

низации на работодателите 

 

Summary: In Bulgaria the collective bargaining is regulated by the provisions of the 

Labour Code. The final stages of the collective bargaining are collective agreement and 

its implementation. This report focuses on several issues related to the definition of a 

collective agreement, its subject, content and levels of negotiation. 

 

Key words: Collective agreement; branch; representatives of the employees; organi-

zations; organizations of employers 

 
 
Началните текстове на Кодекса на труда са предоставили възможността на син-

дикалните организации да представляват и защитават интересите на работниците и 

служителите пред държавните органи и пред работодателите по въпросите на тру-

довите и осигурителните отношения и на жизненото равнище чрез колективно пре-

говаряне, участие в тристранното сътрудничество, организиране на стачки и други 

действия съгласно Закона. Именно синдикалните организации са насрещен субект 

на работодателя (организациите на работодателите) в преговорите и сключването 

на колективен трудов договор. 
В Кодекса на труда няма определение за колективен трудов договор

1
, но в раз-

поредбите му е регламентирано, че с колективния трудов договор се уреждат въп-

роси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, 

                                                           
1 Според чл. 1 на Наредбата-закон за колективните трудови договори и уреждане на трудови кон-

фликти от 1936 г. (отм.) колективният трудов договор е съгласие между представителите на законоус-

тановените професионални работнически организации и отделните работодатели или представителите 

на техните законоустановени професионални организации, чрез които се установява съдържанието на 

бъдещите индивидуални трудови договори между работниците и работодателите.  
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които не са уредени с повелителни разпоредби на Закона. С колективния трудов 

договор могат да се уреждат всички въпроси на трудовите и осигурителните отно-
шения, по които страните имат воля за договаряне, но за да бъдат предмет на дого-
варяне тези въпроси не следва да са уредени с повелителни разпоредби на Закона 
(чл. 50, ал. 1 КТ). Едно от становищата, застъпени в правната доктрина е, че под 

„закона” разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от КТ има предвид и всякакви подзаконови 

нормативни актове
1
. Противоположното доктринално тълкуване, което следва да 

бъде споделено, е, че „не може да има разширително тълкуване на понятието „за-

кон, употребено в чл. 50, ал. 1 КТ”.
2 Ако законодателят е имал предвид понятието 

„нормативен акт”, като обобщаващо за всеки вид от видовете нормативни актове, 

би следвало да употреби това понятие, а не понятието „закон”. Ето защо при тълку-

ването на чл. 50, ал. 1 КТ, с оглед определянето на предмета на колективния трудов 

договор, следва да се съблюдава именно това неговите клаузи да не съдържат въп-

роси, които Законът вече е уредил.  
Разпоредбата на чл. 50, ал. 2 КТ регламентира, че колективният трудов договор 

не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служи-

телите от установените в Закона или в колективен трудов договор, с който рабо-

тодателят е обвързан. Това на първо място означава, че новият колективен трудов 

договор трябва да предвиди същите или по-благоприятни клаузи от заварения и 

действащ договор на ниво предприятие, отрасъл, бранш или такъв на ниво общи-

на. Изразът “работодателят е обвързан” означава съответният колективен трудов 

договор да има действие и по отношение на него.  
В разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от КТ е регламентирано, че преговорите за 

сключване на нов колективен трудов договор трябва да започнат не по-късно от три 

месеца преди изтичането на срока на действащия колективен трудов договор. Това 

дава основание да се твърди, че при всички случаи, когато този срок бива спазен, 

страните трябва да се съобразят и с договореното в действащия колективен трудов 

договор към момента на изготвянето на проект на нов колективен договор и прего-

ворите за неговото сключване.  
На следващо място изискването, установено в цитираната разпоредба, се отнася 

и за съотношението между договора с този действащ на ниво бранш или отрасъл, 

когато работодателят е обвързан с колективен трудов договор, сключен на някое от 

тези нива на договаряне. 
Съгласно Кодекса на труда колективни трудови договори по отрасли и браншо-

ве се сключват между представителните браншови организации, чиято представи-

телност произтича от членството им в национално представителните организации. 

С други думи, тези организации сключват браншови колективни трудови договори, 

които от своя страна ще се разпрострат при определени условия върху целия бранш 

или отрасъл. Кодексът на труда не дава дефиниция за понятията „отрасъл” и 

„бранш”, като определени ориентири за това какво е тяхното съдържание се извли-

чат от Националния класификатор за икономическите дейности. Липсата на легал-

                                                           
1 Вж. Мръчков, В. Трудово право. С., Сиби, 2004, с. 778; Мръчков, В. Договорът в трудовото пра-

во, С., Сиби, 2011, с. 211. 
2 Йосифов, Н. Колективният трудов договор в България. С., Албатрос, 2005, с. 107-108. 
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ни дефиниции за тези понятия е предпоставка за няколко проблема. Първият от тях 

е свързан с изчерпателното определяне на страните по договора. Разпоредбата на 

чл. 51б, ал. 1 от КТ регламентира, че колективен трудов договор по отрасли и 

браншове се сключва между съответните представителни организации на работни-

ците и служителите и на работодателите. И тук възниква въпросът как би могло да 

се търси съответствие с понятие, в което не се съдържат конкретни параметри, кои-

то да гарантират, че именно това са страните по договарянето и сключването на 

колективен трудов договор в конкретния бранш например. Съществува и друг 

проблем, изразяващ се в отсъствието на регламентирани в Закона критерии за пред-

ставителността на браншовите организации на работодатели и такива на работници 

и служители. Към момента Законът предвижда всяка браншова организация, чле-

нуваща в национална представителна организация, да получава също статут на 

представителна (чл. 36, ал. 8 КТ). Създават се предпоставки за това малки браншо-

ви организации, обединяващи незначителен брой работодатели например да възп-

репятстват разпростирането на прилагането на колективния трудов договор. С това 

се обосновава изводът, че е необходимо de lege ferenda въвеждането на законови 

критерии за представителни браншови организации – на работодателите и на ра-

ботниците и служителите. 
Другият проблем е свързан с разпростирането на браншовите и отрасловите ко-

лективни трудови договори. Законът е предвидил, че когато колективният трудов 

договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представи-

телни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла 

или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика 

може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във 

всички предприятия от отрасъла или бранша. При прилагането на тази разпоредба 

отново дава негативно отражение липсата на конкретна дефиниция за „отрасъл” и 

„бранш”. То се изразява в затруднения при приобщаването, така да се каже, на кон-

кретни предприятия и при потенциалното търсене на отговор на въпроса приложим 

ли е съответният договор или отделни клаузи, чието приложение е разпростряно 

към тях или не е, ведно със съответните права и задължения.  
Към момента българските работодатели, работници и служители и техните ор-

ганизации са в още една, така да се каже, особена ситуация. Предпоставка за това 

осигуряват разпоредбите на Кодекса на труда.  
От една страна, разпоредбата на чл. 50 от КТ регламентира, че с колективния 

трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на 

работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на За-

кона, както и, че договорът не може да съдържа клаузи, които са по-небла-
гоприятни за работниците и служителите от установените в Закона или в колекти-

вен трудов договор, с който работодателят е обвързан. От друга страна, чл. 66, ал. 2 
КТ установява, че с трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свър-

зани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпо-

редби на Закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или слу-

жителя от установените с колективен трудов договор. Тази норма обезсмисля до 

някаква степен процеса на колективното трудово договаряне. Изборът за това как 
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да се действа в уреждането и договарянето на трудови права, извън уредените с 

повелителни разпоредби на Закона, в предприятието е изцяло оставено на волята на 

работодателя, предвид факта, че колективното договаряне е задължително като 
процес, в който той е длъжен да участва, но не и като краен акт (договор), който да 

потвърди чрез своя представител, подписвайки го.  
По този начин българското законодателство предпоставя създаването на една 

особена ситуация. Работодателят трябва да осигури еднакви условия на труд за 

всички работници и служители, но негов, единствено възможен насрещен субект в 

колективното трудово договаряне е синдикалната организация. Освен това и неза-

висимо от горното той има право по силата на чл. 66, ал. 2 от КТ да договори с от-

делни работници и служители и други условия, свързани с предоставянето на ра-

ботната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на Закона, както и 

условия, по-благоприятни за работника или служителя от установените с колектив-

ния трудов договор. Следва да се отбележи, че в правната доктрина съществува 

становище, че „наличието на действащ КТД в едно предприятие само по себе си 

води до различно третиране и до нееднакви условия на труд на работниците, спря-

мо които КТД има действие и тези, спрямо които той няма действие, но това не е 

акт на трудова дискриминация. Различното третиране (едни работници работят при 

по-благоприятни условия на труд спрямо други) не се основава на дискриминацио-

нен признак по чл. 4, ал. 1 ЗЗ Дискр, а произтича от смисъла и предназначението на 

колективното трудово договаряне.”
1 

Връщайки се назад в исторически аспект, в Наредбата-закон за колективния 

трудов договор и уреждане на трудови конфликти, е била предвидена следната 

възможност: “при липса на колективен трудов договор, когато повече от половина-

та работници от едно или няколко предприятия от един и същ бранш в района на 

община намират, че условията на труд или размерът на заплатите им са незадово-

лителни, те могат да предявят мотивирано искане за подобряването им и то само 

чрез законоустановеното местно клоново или общо работническо сдружение”. Ор-

ганите, които разглеждат и решават исканията, са Общинските помирителни коми-

сии, Централната помирителна комисия при Дирекцията на труда и обществените 

осигуровки, министърът на труда и социалните грижи и Министерския съвет. Ре-

шенията на комисиите и органите влизат в сила веднага и се прилагат от деня, в 

който искането е постъпило. Съществува и особен ред за влизане в сила на поста-

новленията на МС. 
Този отдавна отменен нормативен акт установява, че „колективният трудов до-

говор е съгласие между представителите на законоустановените професионални 

работнически организации и отделните работодатели или представители на техните 

законоустановени професионални организации, чрез което се установява съдържа-

нието на бъдещите индивидуални трудови договори между работниците и работо-

дателите”. В него не е регламентирано особено приложение на текстовете на колек-

тивния трудов договор спрямо членуващите и нечленуващите в професионалните 

организации на работниците, а напротив, разпоредбата на чл. 7 на закона (отм.) 

                                                           
1 Вж. Стайков, Ив. Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. – Пра-

вен преглед, бр. 1, 2007, с. 90-104  
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установява неговото приложение „за всички работници и работодатели, до които се 

отнася, независимо от това дали те са членове на законоустановените професио-

нални организации, представители на които са го сключили”
1.  

В разпоредбата на чл. 7в, ал. 4 КТ е предвидена възможността с колективен тру-

дов договор или с отделно споразумение с работодателя, да се регламентира, че 

представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и по чл. 7а КТ, когато 

това е необходимо с оглед задълженията им, могат да ползват право на намалена 

продължителност на работното време, допълнителен отпуск и други.  
Тази разпоредба провокира няколко въпроса. Първият от тях е кой ще задължи 

договарящите страни в колективния трудов договор да бъде включен такъв текст? 

Вторият въпрос е коя ще е насрещната страна по евентуално споразумение по сми-

съла на нормата – представителите или законоустановените страни по колективно-

то трудово договаряне?  
Следващият въпрос възниква в условията на хипотезата, че наистина такива 

права са договорени. Какви ще са възможностите за защита на представителите при 

неизпълнение на договора от работодателя в тази част? 
Съгласно разпоредбата на чл. 59 КТ при неизпълнение на задълженията по ко-

лективния трудов договор, искове пред съда могат да предявят страните по него, 

както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор 

се прилага. При тълкуването на нормата в правната теория се отбелязва с основа-

ние, че право на иск при неизпълнение на задълженията по колективен трудов до-

говор пред съда имат: първо, синдикалната организация, страна по колективния 

трудов договор; второ, отделният работодател, групата работодатели и техните 

организации, и трето, отделният работник или служител, спрямо когото се прилага 

колективния трудов договор съгласно чл. 57 КТ
2. 

В разпоредбата на чл. 57 КТ е установен обхватът на приложение на колектив-

ния трудов договор, като той е ограничен до членовете на синдикалната организа-

ция – страна по договора и присъединилите се с писмено заявление. С оглед на 

практиката от преюдициален характер на Съда на ЕС, която е в посока на това, че 

договорът ще се прилага и за представителите, когато в него са договорени права за 

тях, би могло да се направи основателно тълкуване, че те могат да бъдат активна 

страна при защитата по исков ред, предвидена в чл. 59 КТ (дори и да не са синди-

кални членове и да не са със статут на присъединили се). И въпреки това далеч по-
разумно би било de lege ferenda установяването на конкретни допълнителни права 

за представителите на работниците и служителите в нормите на Кодекса на труда, с 

възможност те да бъдат надградени в колективен трудов договор или в споразуме-

ние. Така няма да се оставя тази възможност в правомощието изцяло на страни по 

един колективен трудов договор.  
Европейската социална харта (ревизирана) извежда правото на колективно тру-

дово договаряне, като едно от основните права, които държавите следва да гаран-

тират редом с правото на труд. 
                                                           

1 Сталев, Ж., Радоилски, Л. Трудови закони: Текст и синтез на юриспроденцията. София, Фонд за 

подпомагане студенти във висшите уч. заведения в България, 1948 г., с. 84. 
2 Вж. Йосифов, Н. Колективният трудов договор в България, С., Албатрос, 2005 г., с. 222. 
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Безспорно един от основните инструменти на сдружените работници и служите-

ли в синдикални организации е колективното трудово договаряне и възможностите, 

които то дава за директно и индиректно влияние по отношение на основните про-

цеси на трудовия, организационния, икономическия и социалния живот в предпри-

ятията и на всички останали нива на договаряне. Заедно с това е необходимо колек-

тивното трудово договаряне да разполага със съответната нормативна уредба, която 

да гарантира реализиране на неговата цел и резултат, както и ефективното осъщес-

твяване на процеса на преговори.  
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ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ЗАБАВАТА  
НА КАПИТАЛОВИТЕ ВНОСКИ 

ас. Мирослав Тодоров,  
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mtodorov@uni-svishtov.bg 

Резюме: забавата на капиталовите вноски поражда последици за дружество-

то и капиталовложителите. Записаният дружествен капитал трябва да се внесе 

в срок, съгласно устава на дружеството и изискванията на Търговския закон. 

Участниците в дружеството са в забава, когато още не са изпълнили задължени-

ето си за вноски, но изпълнението е възможно. Интерес за теорията и практика-

та представлява правните последици, регламентирани в Търговския закон, и сче-

товодното отчитане на забавените капиталови вноски. Обект на настоящото 

изследване са забавените капиталовите вноски на участници в акционерното 

дружество и дружеството с ограничена отговорност, а предметът са правните 

и счетоводни последици за дружествата, породени от забавата на вноските. 

Целта е да се изследват проблемите, свързани с правните и счетоводни последици 

за дружествата от забавата на вноски.  

 

Ключови думи: забава на вноски, дружествен капитал, правни аспекти, счето-

водно отчитане на капитала 

 

Summary: The arrears of capital contributions lead to certain effects for the company 

and its shareholders. The subscribed share capital should be submitted on time, accord-

ing to the company’s statutes and the Commerce Act provisions. Company shareholders 

are in default as soon as they fail to fulfill their obligation to make contributions, but still 

the completion is possible. The legal consequences as stipulated in the Commerce Act are 

of great interest to the doctrine as well as to the practice, together with the accounts re-

porting of delayed capital contributions. This article focuses on delayed capital contribu-

tions of shareholders of public limited companies and private limited liability companies. 

The article also deals with the legal and accounting consequences for companies arising 

from the delay of contributions. The aim is to study the problems associated with legal 

and accounting implications for companies of arrears of capital payments. 

 

Key words: arrears of contributions, share capital, legal aspects, accountreporting of 

capital 

 
В последните години разразилата се икономическа криза даде отражение върху 

дейността на капиталовите дружества. Много от капиталовложителите изпаднаха в 

състояние на забава на записаните вноски в капитала. Въпреки това в действащия 

mailto:mtodorov@uni-svishtov.bg


152 

Търговски закон (ТЗ) са посочени норми, регламентиращи забавата на вноски и 

последиците от тяхното непокриване за участниците в капиталовите дружества, 

както и за самите дружества. Счита се, че върховенството на Закона е предпоставка 

за развитието на устойчиви на кризата капиталови дружества с цел повишаване на 

икономическия растеж в страната. С оглед на това е необходимо да бъдат изслед-

вани хипотезите за правни последици от забавата и тяхното счетоводно отразяване 

в капиталовите дружества. 
Акционерното дружество е форма за организиране на бизнес партньорство. Съг-

ласно Търговския закон „акционерното дружество се учредява на учредително съб-

рание, на което присъстват всички лица, които записват акции“
1
. Законът позволява 

учредителите да бъдат представлявани на учредителното събрание от техен пълно-

мощник с нотариално заверено изрично пълномощно. На учредителното събрание 

се приема и устав на дружеството. В устава се вписва и размерът на капитала, кой-

то е разделен на акции. Акциите удостоверяват, че притежателя им участва в капи-

тала на дружеството. При образуването на дружеството следва да се прави разлика 

между записан и реално внесен капитал. Срещу записаните акции акционерите са 

длъжни да направят вноски, покриващи определената в устава част от стойността 

на акциите, но не по-малко от 25%. За останалата част от стойността на акциите 

акционерите следва да направят вноски в срок, определен в устава, но не по-дълъг 

от две години от учредяването или от записаното увеличение на капитала. Вноски-

те следва да бъдат покрити с активи от акционера. Недопустимо е задължението на 

акционерите за вноски в капитала да се опрощават от дружеството или да се прих-

ващат. Вноските на акционерите не могат да са сметка на дружеството, нито да са 

покрити с отпуснат от него заем. При закъснение от предвидения в устава срок за 

направа на вноските, акционерът дължи неустойка съгласно устава на дружеството. 

Това са случаите на т.нар. в ТЗ забава на вноски. Забавата е налице, когато записа-

ният капитал при учредяването или при частично увеличение е непокрит изискуе-

мия в устава на дружеството срок. В облигационното право забавата е „една от 

формите на неизпълнение – неточно изпълнение с оглед на времето“
2
. Интересното 

при забавата на вноски е, че акционерът не е изпълнил задължението си за вноски, 

но въпреки това има възможност да го направи. Съгласно ТЗ се пораждат последи-

ци за акционерите под формата на дължими лихви (чл. 189, ал. 1) върху забавените 

парични вноски, освен ако в устава на дружеството не е предвидена неустойка за 

забава. Според К. Касабова неопределянето на размера на лихвата в ТЗ е атестат, че 

„…тя може да се определи в устава. Когато този размер не е уточнен в устава, дъл-

жи се законната лихва“
3
. Съгласно Постановление № 426 на МС от 18 декември 

2014 г. „…годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения 

в размер на основния лихвен процент на Българска народна банка в сила от 

                                                           
1 Търговски закон // Д ъ р ж а в е н   в е с т н и к, обн., бр. 48 от 18 юни 1999 г., посл. доп., ДВ, бр. 

22 от 25 март 2015 г., чл. 163, ал. 1 (http://lex.bg/laws/ldoc/-14917630) (31.10.2015). 
2 Калайджиев, А. Облигационно право – обща част. Четвърто издание. София, Сиби, 2007, с. 330. 
3 Герджиков, О., Стефанов, Г., Касабова, К., Т. Бузева. Капиталови търговски дружества. София, 

ИК „Труд и право“, 2011 г., с. 172.  
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1 януари, съответно 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта“
1
. По 

отношения на непаричните вноски би следвало да бъдат внесени при учредяването 

на дружеството. Те се записват в капитала на дружеството по стойност, съгласно 

реда на чл. 72 от ТЗ. Непаричните вноски или апортът в капиталовите дружества са 
особен вид отчуждаване на вещи с транслативен ефект за правото на собственост, 

породен от устава на дружеството. Това е, което е предпоставка да се търси отго-

ворност от акционера за тяхната евентуална забава. В случай на забава на непарич-

ни вноски дружеството може да докаже действителни вреди и да търси обезщете-

ние за тях, но „…не може да се търси обезщетение за пропуснати ползи“
2
. Положе-

нието на забава на непарични вноски е само хипотетично с оглед на това, че ако не 

е предвидено друго в устава, апортът е внесен при учредяването и част от собстве-

ността на предприятието. Следователно акционерното дружество, в което е напра-

вена непаричната вноска, придобива собствеността върху вещите на деривативно 

основание. Това е лесно доказуемо, защото с вписването на непаричните вноски в 

устава се прехвърля правото на собствеността върху вещите от акционера на дру-

жеството. 
В случай на забава най-тежкото последствие за акционера е, че той може да бъде 

изключен. Изключването става, ако акционерът не направи вноските в предвидения 

в Закона срок от един месец. Срокът започва да тече с отправянето на едномесечно 

писмено предизвестие до акционерa. След изтичането на този срок акционерът се 

счита за изключен. Предупреждението следва да бъде обявено в търговския регис-

тър „…стига акциите да не са ванкулирани“. Ванкулирани са тези акции, за които е 

необходимо съгласие на дружеството, за да бъдат прехвърлени.  
С изключването си от дружеството акционерът губи направените до момента 

вноски, както и своите акции. Процесът на обезсилване и физическо унищожение 

на акциите е познат като „кадуциране“. Дружеството предлага нови акции за про-

дажба на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер 

следва да се отнесат във фонд „Резервен“ на дружеството, което означава, че те не 

са част от основния капитал на дружеството.  
Дружеството с ограничена отговорност може да се образува като едно или ня-

колко лица направят вноски в капитала на дружеството. Съдружниците поемат 

риска за дейността на дружеството до размера на техните записани вноски. При 

повече от един участник в дружеството в момента на учредяване се сключва дру-

жествен договор, а в случай че лицето е едно се съставя учредителен акт (чл. 114 от 

ТЗ). Минималният размер на капитала на ОДД, съгл. ТЗ е 2 лв. – чл. 117, ал. 2. и се 

състои от дялове на съдружниците, като всеки един от тях е длъжен да внесе или 

изплати дела си по реда, описан в дружествения договор. Във връзка със забавата 

на внасянето и изплащането на дела от съдружник възникват последици за дружес-

твото и участника: задължение за лихва, обезщетение за превишаващите вреди и 

                                                           
1 Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по прос-

рочени парични задължения, Обн., ДВ, бр. 106 от 23. 12. 2014 г. (http://www.tita.bg/page/336) 
(25.10.2015). 

2 Герджиков, О., Стефанов, Г., Касабова, К., Т. Бузева. Капиталови търговски дружества. София, 

ИК „Труд и право“, 2011 г., с. 172. 
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изключването му. Според Герджиков задължението за лихва на съдружника „не е 

необходимо то да се предвижда в дружествения договор“
1. Дружеството има право 

и на обезщетение за нанесени вреди от забавата, ако надхвърлят дължимата по за-

кон лихва. Тази норма намира приложение както за паричните, така и за непарич-

ните вноски. Лихва се начислява върху стойностната оценка на непаричната внос-

ка. Забавата на внасянето и плащането на капитала е основание за изключването на 

съдружник от дружеството съгласно чл. 121. ал. 1 от ТЗ. Това трябва да се установи 

от общото събрание, като „за целта управителят прави доклад“
2
. Общото събрание 

може да определи допълнителен срок, в който съдружникът да внесе или изплати 

дела си. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала и не 

може да е по-кратък от един месец (чл. 126, ал. 1 ТЗ). След като се определи допъл-

нителният срок за внасяне и изплащане на дела, управителя на дружеството отпра-

вя писмено уведомление до съдружника. В уведомлението се съдържа допълнител-

ният срок и предупреждение за изключването на съдружника. Последицата за съд-

ружника от неуважение на писменото предупреждение е кадуциране на дела – съд-

ружника бива изключен и губи правото си върху направените до момента вноски. 

Последиците за дружеството са съгласно чл. 121, ал. 2 от ТЗ. Този дял не може да 

бъде продаден на друго лице, т.е. не съществува правоприемство между дела на 

изключения и евентуалния нов съдружник. Ако дружеството приеме нов участник 

за съдружник означа, че следва да се измени и дружествения договор. В Закона са 

записани две хипотези по отношение на последващи действия с дела на изключе-

ния съдружник – едната е останалите съдружници съразмерно на техните дялове да 

покрият на дела на изключения съдружник, а другата хипотеза е за намаления на 

дружествения капитал със стойността на невнесения и неизплатен дял (чл. 121, 
ал. 2) По аналогия с акционерното дружество следва внесените до този момент дя-

лове от неизправния съдружник да се отнесат към фонд „Резервен“. Всяка една 

промяна трябва да се отрази в Търговския регистър.  
Последиците за акционерното дружество и дружеството с ограничена отговор-

ност намират счетоводен израз. В счетоводството на предприятието следва да се 

отразят случаите на забава на капиталови вноски.  
За частта от регистрирания в Търговския регистър капитал, която е записана, но 

не е внесена към момента на вписването ѝ в съда, а ще се внесе на един по-късен 

етап се съставя следната счетоводна статия
3: 

 
Д/т с/ка Вземания по записани дялови вноски 
Ан. с/ка на Съдружник за ООД или Акционер за АД 

 
К/т с/ка Основен капитал – регистриран  
Ан. с/ка Регистриран капитал – невнесен и непросрочен 

 

                                                           
1 Герджиков, О., Стефанов, Г., Касабова, К., Т. Бузева. Капиталови търговски дружества. София, 

ИК „Труд и право“, 2011 г., с. 68. 
2 Пак там. 
3 Душанов, Ив., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието. София, Ромина, 2008, с. 78. 
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За отнасяне на невнесената и непросрочената част от регистрирания капитал в 

състава на невнесена и просрочена от регистрирания на предприятието капитал се 

съставя статията: 
 
Д/т с/ка Основен капитал – регистриран  
Ан. с/ка Регистриран капитал – невнесен и непросрочен 

К/т с/ка Основен капитал – регистриран  
Ан. с/ка Регистриран – невнесен и просрочен 

 
За отнасяне на разчетните отношения с неизправните участници с частта от 

вноската, която не е внесена в капитала на дружеството: 
 
Д/т с/ка Вземания по записани дялови вноски 
Ан. с/ка за съответния неизправен акционер или неизправен съдружник 

К/т с/ка Вземания по записани дялови вноски 
Ан. с/ка Съдружник за ООД и Акционер за АД 

 
За начисляване на законовите лихви и санкциите предвидени в устава, съответно 

дружествения договор: 
 
Д/т с/ка Вземания по записани дялови вноски 
Ан. с/ка за съответния неизправен акционер или неизправен съдружник 

К/т с/ка Приходи от лихви 
К/т с/ка Други приходи 

 
За отнасяне на направената вноска от съдружника, съответно акционера във 

фонд „Резервен“ на дружеството се съставя счетоводната статия: 
 
Д/т с/ка Основен капитал – регистриран  
Ан. с/ка Регистриран капитал – внесен 

К/т с/ка Общи резерви 
Ан. с/ка Резерви от изключение акционери/съдружници 

 
За отписване на невнесената част от капитала на дружеството се съставя счето-

водната статия: 
 
Д/т с/ка Основен капитал – регистриран 
Ан. с/ка Регистриран капитал – невнесен и просрочен 

К/т с/ка Вземания по записани дялови вноски 
Ан. с/ка за съответния неизправен акционер или неизправен съдружник 
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НЯКОИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ 

НА МЕДИАЦИЯТА И ДРУГИТЕ СПОСОБИ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В БИЗНЕСА 

Елиза Николова,  

Професионална асоциация на медиаторите в България, 

eliza.nikolova@nknlaw.com  

Резюме: в статията се разглеждат основни характеристики на популярни 

способи за извънсъдебно разрешаване на спорове; предимствата и недостатъци-

те на съдебното производство и арбитража. Изследват се някои нови форми на 

алтернативното решаване на спорове като медиация, помирение, комбинирани 

методи, комитет по споровете, Колоборативен процес, ранна неутрална оценка и 

др. Търсят се отговори на въпроса – защо бизнесът би имал интерес за практи-

ческото използване на разглежданите способи. 

 

Ключови думи: бизнес, извънсъдебно разрешаване на спорове, АРС, съд, медиа-

ция, арбитраж, помирителни процедури, Комитет по спорове, Колоборативен 

процес, неутрално отсъждане, ранна неутрална оценка 

 

Summary: The main theme of the present article are some of the most popular out-of-

court methods of dispute resolution; including – pros and cons of court and arbitration 

procedures. We also discuss some forms of ADR as mediation, reconciliation, combined 

methods, Collaborative Practice, UDRP, Adjudication, early neutral evaluation, Dispute 

boards, etc. We are looking foranswers of the question – why would business have any 

interest of using thesemethods. 

 

Key words: business, out-of-court methods of dispute resolution, ADR, court, media-

tion, arbitration, reconciliation, Dispute boards, Collaborative Practice, Adjudication, 

early neutral evaluation 

 

 

Извънсъдебните или алтернативни способи за разрешаване на спорове (нак-

ратко АРС) възникват в началото на ХХ век като алтернатива на съдебното разре-

шаване на спорове. 
При тях трето неутрално лице подпомага спорещите страни да стигнат до вза-

имно приемливо решение. В зависимост от правомощията и действията на третото 

подпомагащо лице – способите за АРС биват фасилитиращи (медиатор, помири-

тел), присъждащи (арбитър), трансформиращи (медиатор), оценъчни (ранна неут-

рална оценка, Комитет по споровете). 

mailto:eliza.nikolova@nknlaw.com
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Когато говорим за „бизнес“, ще имаме предвид, от една страна, най-общо ико-

номическата среда и отношения между стопанските структури на микро- или мак-

роикономическо ниво, а от друга страна, отделните стопански субекти – търговци 

или други правноорганизационни форми за извършване на стопанска дейност. 
Спорът се заражда, когато имаме конфликт, сблъсък, противопоставяне на ин-

тереси. Сама по себе си темата за изучаване на конфликтите е обширна и обособена 

в отделно звено на научно изследване под наименованието „Конфликтология“. 
За целите на настоящата работа няма да се разпростираме подробно в материята 

на „конфликта“, но ще споменем някои много важни характеристики, които са от 

особено значение за АРС и за приложното му поле в бизнеса. 
Първо, конфликтите са неизбежна част от нашето ежедневие. Много са факто-

рите, които въздействат на процеса на „развитието“ на конфликта от „зародиш“ до 

разрастването му и достигането до „мъртвата“ точка. Ще споменем само един – 
човешкият фактор и обстоятелството, че хората са различни – носители сме на раз-

лични вкусове, интереси, потребности, нужди, ценности, традиции, разбирания. 

Очевидно е, че при осъществяване на комуникация, пренос на информация, водене 

на преговори – тези различия може да бъдат неразбрани, неправилно възприети, 

подминати, игнорирани и като краен резултат да възникне конфликт. 
Извод: след като конфликтът е неизбежна част от живота ни – трябва да се нау-

чим адекватно да „възприемаме“ конфликтите, да знаем как да реагираме, избягва-

ме, предотвратяваме, а при появата ми – да ги управляваме. 
За съжаление, „ученето“ за справяне с конфликти не е образователна дисципли-

на в учебните заведения и някак се „предполага“, че хората са придобили тези уме-

ния интуитивно. Обществените отношения през последните години се развиха изк-

лючително бързо и разнопосочно, иновативните технологии отбелязаха висок ръст, 

комуникациите се промениха и „компютризираха“ – всичко това доведе до ръст на 

конфликтите и споровете, а хората и бизнесът не можаха да редуцират непрекъсна-

то повишаващото се ниво на „конфликтност“. 
Второ, в стопанския живот конфликтите възникват ежедневно в структурите, 

взаимоотношенията, процедурите, информацията, комуникацията между хората – 
те се развиват и променят в динамика. За бизнеса времето е пари, т.е. конфликтите 

трябва да се разрешават бързо и с минимални разходи на ресурси – финансови, 

времеви, човешки. 
 
„Плюсове“ и „минуси“ на съда и АРС 
След като отбелязахме, че бизнесът изисква – бързина, точност, добри партньор-

ски отношения, възниква въпросът – успява ли съдът да помогне на бизнеса при 

разрешаването на конфликтите? 
Съдебната институция е официална, независима, следи за законността и правил-

ното прилагане на законите. Бизнес отношенията са разнородни, многоизмерни, 

динамични, широкообхватни. Законодателят поставя рамки в материалния закон, 

но дава и възможности на правните субекти свободно да договарят, вкл. да изберат 

начина, по който ще се разреши възникнал спор. 
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Защо бизнесът предпочита съда: 
- Сигурни сме в нашите доказателства и аргументи, убедени сме, че ще спече-

лим делото; 
- Влязло в сила, съдебното решение подлежи на принудително изпълнение; 
- Съдебното производство е инстанционно, т.е. имаме възможност да обжал-

ваме; 
- Производството е публично – ще се даде гласност за случая; 
- Производството е структурирано и официално, протича по закон – процеду-

рата е разписана в процесуалните закони; 
- Имаме определено ниво на предвидимост. 
Защо въпреки тези предимства бизнесът остава недоволен от съдебното 

производство: 
- Бавно развитие на процеса на няколко инстанции; 
- Висок разход на финансови средства; 
- Винаги едната страна е губеща, т.е. възможният изход от делото може да не е 

в наша полза; 
- Обикновено отношенията между ищец и ответник се влошават и прекратяват; 
- Разностранна съдебна практика и недостатъчно добра предвидимост как би се 

развило производството; 
- Решението е изцяло по преценка на съда, а страните нямат никакъв контрол 

върху крайното решение; 
- Страните не могат да изберат съдия или правилата, по които да протече съ-

дебното производство; 
- Атмосферата на съдебното производство е травмираща, стресираща и нап-

регната. 
С какво алтернативните способи са по-добри за бизнеса: 
- По-прости, по-гъвкави и по-икономични; 
- По-бързо постигане на решение; 
- Процедурите са доброволни, страните се чувстват по-комфортно; 
- Поверителност – процедурата е конфиденциална; 
- Страните могат да поставят за решаване допълнителни въпроси, извън ос-

новния предмет, които да имат индиректно значение; 
- Страните контролират процеса; 
- Възможност за уреждане на спора по принципите за справедливост и/или по 

преценка за целесъобразност; 
- Страните запазват отношенията си; 
- Процедурата е доброжелателна, без напрежение. 
 
Бизнесът предпочита арбитража 
Арбитражът е форма на АРС, при която страните се договарят, че ще разрешат 

спора си пред избран от тях арбитражен съд – доказателствените правила са по-
леки, таксите са по-ниски, сроковете са по-кратки, решението е необжалваемо и 

влиза в сила незабавно, страните избират арбитрите, процедурата е по-неформална 
от съда.  
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Но все пак – ролята на арбитъра се доближава до тази на съдията, тъй като той 

решава спора, а не страните. Производството е състезателно, започва въз основа на 

споразумение между страните, но окончателното решение не е тяхно, а е на третото 

лице – арбитъра. 
Арбитражното производство става особено популярно в развитите икономики, 

където е от съществено значение бързината на решаване на търговските спорове. 

Особено подходящо е за парични спорове и винаги когато сме „притиснати“ от 

времето. Много от арбитражните съдилища са институционализирани, с висока 

репутация, арбитри с доказани професионални качества. 
И въпреки това – защо бизнесът търси други алтернативи за разрешаване на 

спорове? 
Арбитражът се оказа нетолкова бърз и икономичен способ за разрешаване на 

спорове. Процедурата е формална, страните не могат да разглеждат други, стра-

нични по спора въпроси, не могат да контролират процеса. Отношенията между 

страните се развалят – едната страна губи, другата – печели.  
За сега в България бизнесът най-често като алтернативен метод на съда използва 

арбитража, като напр. Арбитражния съд към БТПП, БСК, а в международен план – 
това са Международната търговска камара в Париж (ІСС), Лондонския съд по меж-

дународен арбитраж, Виенския международен арбитражен център и др. В цитира-

ните международни арбитражни съдилища се разглеждат десетки спорове годишно 

за милиони евро и долари, като общата сума на спорните претенции надхвърля ми-

лиарди евро. 
 

Защо бизнесът се обръща към медиация все пак? 
Арбитражът вече отдавна не е ресурсно „щадяща“ процедура – нито откъм вре-

ме, нито откъм финанси. Остава в сила всеизвестната истина, че и най-доброто съ-

дебно (арбитражно) решение е по-лошо от взаимното споразумение. 
Медиацията е доброволна процедура – всяка от страните встъпва по собствено 

желание в процедурата и може да я напусне във всеки момент. Има няколко основ-

ни принципа и техники на медиацията, които я правят привлекателна процедура за 

разрешаване на бизнес спорове: 
- Поверителността – гарантирана от закона допълнителна гаранция за страни-

те, че споделената информация по време на процедурата по медиация няма да стане 

достояние на трети лица. 
- Безпристрастност и неутралност на медиатора, т.е. той/тя няма право да дават 

правни съвети на страните. 
- Равнопоставеност на страните – в процедурата няма ищец или ответник – 

страните започват в „еднакви позиции“. 
- Гъвкава, неформална и бърза процедура. 
- Провеждане на индивидуални срещи с всяка от страните – за разлика от съда 

и арбитража, медиаторът може да проведе отделни срещи с двете страни, на които 

всяка от тях може да сподели поверителна информация. Тя няма да стане достояние 

на другата страна, но може много да помогне в преговорния процес за достигане до 

общите интереси. 
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- Задълбочено изследване на интересите на страните – медиацията използва 

принципите на водене на преговорите, основани на интереси. Успешното прилагане 

на медиацията в търговските спорове често е свързана с намиране на интереси, 

потребности, които не са „видими“ на повърхността, а трябва да се изследват в 

дълбочина – нещо, което формалните процедури не позволяват. 
- Търсене и генериране на алтернативни решения – възможност за нестандарт-

ни, творчески решения в различни посоки. 
- Атмосфера на доброжелателност. 
 
Комбинирани методи 

Мед-Арб – идва от съкращението на медиация и арбитраж. Това е процедура, 

при която арбитърът започва като медиатор и ако страните сами не достигнат до 

споразумение, тогава се налага обвързващо за страните решение като арбитър. 
Предимството на този метод е, че страните знаят, че при приключване на цялос-

тната процедура ще си тръгнат с решение – може да е споразумение между тях или 

наложено от арбитъра решение. По този начин страните са по-силно мотивирани за 

активното си и пълноценно участие в процедурата по медиация, стараят се да дос-

тигнат до взаимно приемлива спогодба, тъй като в противен случай ще имат нало-

жено от трето лице решение с изпълнителна сила. 
 
Други алтернативни методи 
Ще разгледаме няколко допълнителни метода за алтернативно решаване на спо-

рове, които биха могли да намерят място и да подобрят бизнес отношенията между 

стопанските субекти в България. Засега някои от тези методи са непознати на бъл-

гарската бизнес среда. 
 

Помирителна процедура – ролята на третото неутрално лице е да подпомогне 

страните да сближат позициите и решат проблемите си, като не е задължително да 

се търсят взаимоизгодни решения. Помирителят има по-активна роля от медиато-

ра, може да дава предложения, да съветва, оценява. В практиката често се бъркат 

и се поставя знак за равенство между дейността на двете фигури – медиатора и 

помирителя. 
Трябва да отбележим, че в България има законови изисквания към медиатори-

те, включващо успешно преминаване на специализирано обучение по медиация и 

вписване в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, 

докато за помирителите няма такива формални изисквания. Все пак към някои 

институции съществуват т.нар. Помирителни комисии (напр. Комисия за защита 

на потребителите), които имат свои правила за работа и съответно – работата на 

помирителите е изцяло съобразена с изискванията, залегнали в тези правилници. 
 

Комитет по споровете (Disputeboards) или Обзорен комитет по споровете 

(Disputereviewboards – DRB) е метод за алтернативно решаване на спорове, който 

има широко приложение в строителния бизнес и при сложни проекти с участието 

на няколко страни за продължително време. Методът се препоръчва при междуна-
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родни договори за строителство и инженерство FIDIC. В този случай може в самия 

договор да се предвиди учредяването на такъв Комитет и правилата, по които ще 

работи – включително може да се инкорпорират правила на ІСС за работа на DRB. 

Този комитет по своя характер е част от управленския екип в по-широк смисъл и се 

очаква да подхожда „прагматично“ при решаването на възникналите спорове. Ко-

митетът излиза с предписания или решения, които всички страни предварително са 

се съгласили, че ще спазват. Обикновено се предвижда, че решенията все пак биха 

могли да се обжалват по съдебен или арбитражен ред в определен срок. 
Неутрално отсъждане (Adjudication) – за разлика от предходната форма на 

предварително определения Комитет – тук третото лице се избира при възникване 

на спора от двете страни. Неговото решение може да е задължително, ако страните 

са се договорили предварително за това. В този случай лицето трябва да е с високи 

познания по материята на спора – строителство, компютърни технологии, инженер-

ство и т.н. Обикновено такава форма се препоръчва в случаите, когато е налице 

неразбирателство, свързано с технически въпроси. 
Разновидност на тази форма е – ранната неутрална оценка (earlyneutraleva-

luation), когато третото лице дава експертно становище, което не е обвързващо и 

обикновено служи за база на последващи преговори. 
Съгласно правилата на Международната организация по интелектуална собстве-

ност (WIPO) при неутралната оценка страните се съгласяват, че решението на екс-

перта ще бъде обвързващо за тях. 
Двете форми могат успешно да се комбинират с помирение и медиация – като 

клауза (например, ако страните не достигнат до взаимно споразумение в медиация-

та, тогава третото неутрално лице може да се произнесе с обвързващо двете страни 

решение). Както вече отбелязахме, при двете форми на неутрална оценка от изклю-

чителна важност е третото лице да е с добро познаване на материята в конкретната 

сфера и висока професионална репутация. 
Специфична форма за алтернативно решаване на спорове е т.нар. Uniform Domain 

Name Dispute Resolution Policy (UDRP) схема за разрешаване на спорове, свързани с 

домейни към WIPO. Съгласно информация, публикувана на сайта на организацията – 
по тези правила са били разгледани над 30 000 спора. Методът представлява строго 

определен алгоритъм, по който се разглеждат спорове, свързани с домейни и при 

които третото лице издава обвързващо за страните решение. 
Сътрудничество/Колаборатив на практика (CollaborativePractice) е форма на 

извънсъдебно решаване на спорове, при която страните изначално заявяват наме-

ренията си да решат спора си извън съда. Това е един гъвкав метод за водене на 

преговори, при който страните предварително подписват споразумение, че ще си 

сътрудничат, разменят информация и идеи за намиране на решение. Процедурата е 

от новоповерителна, бърза, ориентирана към намиране на решение. Специфичното 

е, че адвокатите, които подпомагат страните в процеса на преговори нямат право да 

се явяват като процесуални представители на страната в съдебно производство. 
Безспорно, прилагане на някои от методите предполага определено ниво на 

практически познания за водене на преговори или култура на преговорния процес 

от двете страни и техните адвокати. 
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В наши дни в развитите държави стават все по-популярни многостепенните до-

говорни клаузи, в които се предвижда поетапно разрешаване на споровете между 

страните чрез редуване на различни методи на АРС. В България при съставяне на 

договори често се използва текст, който предвижда, че „при възникване на спорове, 

страните се съгласяват да ги решават чрез преговори, а при не постигане на съгла-

сие – спорът следва да се отнесе към компетентния съд или съответния арбитраж“. 

Все още не се е наложила практиката изрично да се записва възможността за преп-

ращане към медиация или други способи на АРС, преди да се пристъпи към съдеб-

на процедура. 
За съжаление, в България са слабо застъпени учебни дисциплини с практическа 

насоченост към изучаване на прийоми за водене на преговори, споразумяване, ал-

тернативно решаване на способи. Когато сядат на масата на преговорите, търговци-

те трябва да имат в своя „отбор“ адвокати, консултанти запознати с техниките за 

воденето на преговори, достигане до интереси, намиране на специфични потреб-

ности, нужди, приоритети, генериране на творчески идеи,както и специалисти в 

областта на алтернативното решаване на спорове. Много престижни адвокатски 

кантори в САЩ и Западна Европа се създават отдели за медиация и АРС, наемат се 

специалисти в тази области поради запитвания и проявен интерес от страна на тех-

ните клиенти. Предполагаме, че е не е далеч времето, когато тези тенденции ще 

навлязат и в България. 
 
Литература 
1. Quick and “Dirty” Alternatives to Mediation – Erik Schafer. 
2. Mediation and Collaborative Law Practice – Christophe Imhoos. 
3. Using Mediation Techniques to support M&A – Patricia Barclay. 
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ФИДУЦИАРНИТЕ СДЕЛКИ КАТО СПОСОБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  
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Резюме: настоящият доклад има за цел да покаже една друга употреба на фи-

дуциарните сделки, различна от тази, използвана за обезпечаване на вземането на 

кредитора. Израз на тази употреба е преди всичко римскоправната fiducia cum 

amico и целите, преследвани с нея. По този начин не би се стигнало до опасност 

от заобикаляне на закона, дори напротив – би се гарантирало запазването на пра-

вата и интересите на гражданите. Това от своя страна би спомогнало за пови-

шаване интензивността на оборота. 

 

Ключови думи: фидуциарни сделки, видове, фидуция, fiducia cum amico, прило-

жение, интереси и права на гражданите, интензивност на оборота 

 

Summary: The present paper has the object to point some other usage of the fiduciary 

contracts, different from this one which is used for secure the creditor’s claim. Sign of 

this usage is above all things the Roman law fiducia cum amico and the pursued tasks 

with it. By that means would not be come to the risk of eluding the law, but on the contra-

ry this would guarantee the insurance the citizens’ rights and interests. This, in turn, 

would help for the turnover intensity.  

 

Key words: fiduciary contracts, types, fiducia, fiducia cum amico, usage, citizens’ 

rights and interests, turnover intensity 

 
 
Динамиката в отношенията между правните субекти, както и съществуващите 

законодателни разрешения, налагат необходимостта да бъде обърнато внимание на 

правни институти, които макар да са познати на теорията, остават в сянка що се 

отнася до обективното право и практика. Това често води до ограниченото им из-

ползване поради опасността да се стигне до неприемлив, дори и забранен, правен 

резултат. Пример за такъв институт са фидуциарните сделки, които често са свърз-

вани с възможността да бъде заобиколен законът
1.  

                                                           
1 Вж. Димитров, М. Въпроси на заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделки-

те, с. 10, публикувана на 28.04.2013 г. – http://challengingthelaw.com/grajdansko-pravo/zaobikaliane-na-

mailto:genkafm@gmail.com
http://challengingthelaw.com/grajdansko-pravo/zaobikaliane-na-zakona/
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В съвременните правни системи институтът на фидуцията намира израз, от една 

страна, и преди всичко в англо-американското право под формата на тръста. При 

него едно лице (учредител, settlor) прехвърля свое имущество или право на друго 

лице (управител, trustee) със задължението последният да го управлява в полза на 

трето лице – бенефициер
1
. От друга страна, обаче все повече страни, представители 

на континенталната правна система, уреждат законодателно фидуцията
2
. Така нап-

ример през 2007 г. е въведен институтът на fiducie в чл. 2011 – 2030 от Френския 

граждански кодекс. В Австрия и Германия е позната фигурата на Treuhand. През 

2011 г. институтът на фидуцията е въведен и в румънската правна система, като 

законодателят я урежда в чл. 773 – 791 от румънския Граждански кодекс
3. 

Най-често фидуциарните сделки биват определяни като сделки, при които една-

та страна (фидуциант) прехвърля свое право на другата страна (фидуциар) с уго-

ворката, че при настъпването на дадени обстоятелства или срок това право ще бъде 

върнато отново в патримониума на първоначалния прехвърлител или на едно трето, 

посочено отнапред от фидуцианта, лице. Заради характера на уговорката за обратно 

прехвърляне на правото (типичният пример е правото на собственост), фидуциар-

ните сделки са свързвани на първо място с обезпечителната функция, която биха 

имали в отношенията между кредитор и длъжник. Използването на множествено 

число в наименованието им обаче сочи, че тези сделки биват най-малко два вида. 
 
Видове фидуциарни сделки 
Без претенции за изчерпателност в следващите редове ще бъдат посочени някои 

от видовете фидуциарни сделки с цел по-доброто разбиране за това кои от тях са и 

кои биха били приложими в българската правна система.  
Общото между всички видове сделки от този тип е елементът, който изисква 

прехвърленото чрез тях имуществено право да бъде върнато обратно в патримони-

ума на първоначалния прехвърлител или на трето лице, посочено от него, т.е. при-

обретателят (фидуциар) става собственик на правото само за определен период. 
Разликите, характеризиращи отделните видове фидуциарни сделки, идват от меха-

низма на извършването им и от основанията, налагащи сключването им. 

                                                                                                                                                               
zakona/, където авторът казва, че „фидуциарните сделки имат приложение при заобикалянето на зако-

на като основание за нищожност по чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД“. 
1 Luminoso, A. Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., Rivista del notariato, 

2008, p. 993; Цончева, Силвия. Въпроси на фидуцията – Търговско право, бр. 3/2010 г., с. 48; Повече 

относно определението на тръста – Long, Joseph A. The Definition of a Trust, Virginia Law Review. Vol. 
8, No. 6 (Apr., 1922), pp. 426 – 433. 

2 На 01.07.1985 г. в Хага е приета Конвенция относно приложимото право към тръстовете и тяхно-

то признаване, влязла в сила от 01.01.1992 г. Конвенцията е подписана от редица европейски държави 

и е ратифицирана от Италия, Холандия, Швейцария, Люксембург, Обединеното кралство на Великоб-

ритания и Северна Ирландия и др. Именно заради приемането на тази конвенция вероятно се счита, че 

институтът на фидуцията в континенталната правна система е възприет от тези страни през тръста, а 

не е чисто приложение на римскоправната фидуция (Dedu, Claudiu Răzvan, Fiducia in the light of the 

new Civil code instituton of law with unregulated finality, Challenges of the Knowledge Society. Private 
Law, 5, 2015). 

3 Dedu, Claudiu Răzvan, Fiducia in the light of the new Civil code instituton of law with unregulated 

finality, Challenges of the Knowledge Society. Private Law, 5, 2015. 

http://challengingthelaw.com/grajdansko-pravo/zaobikaliane-na-zakona/
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Съвременната правна литература класифицира фидуциарните сделки в две гру-

пи според това дали с тях се прехвърля дадено право от фидуцианта към фидуциа-

ра, или не. Според този разграничителен критерий са познати т.нар. статична и 

динамична фидуция
1
. С последната фидуциарът придобива правото от фидуцианта 

с уговорката за обратното му връщане отново в неговия патримониум. При статич-

ната фидуция пък фидуциарът вече е собственик на правото, прехвърлено му не от 

фидуцианта, а от едно трето лице. Това, което прави сделките характерни за ста-

тичната фидуция, фидуциарни, е задължението фидуциарът да управлява правото 

по определен от фидуцианта начин и след даден период да го прехвърли на фиду-

цианта или на посочено от него трето лице. 
Друго разграничение на фидуциарните сделки е това на фидуция от романски 

и на такава от германски тип
2
. При първия вид след прехвърлянето на правото 

фидуциарът става абсолютен негов собственик. Тук не се наблюдава обособяване 

на имуществото, придобито по фидуциарната сделка, от това, чийто титуляр е фи-

дуциарът отпреди. Кредиторите на приобретателя биха могли да насочат изпълне-

ние за удовлетворяване на вземанията си включително и към фидуциарното иму-

щество. Не такава е ситуацията при фидуцията от германски тип. При нея фидуци-

антът остава формален собственик на правото, докато фидуциарът разполага с въз-

можността единствено да го упражнява. Имуществото, придобито по фидуциарната 

сделка, не става част от патримониума на фидуциара.  
В римското право основните представители на фидуциарните сделки са два ви-

да, за което свидетелстват достигналите до нас писмени извори
3
. Единият е т.нар. 

fiducia cum creditore contracta. Това е фидуция, сключвана с кредитора, чрез която 

се е постигало обезпечаването на вземането му. Другият вид е fiducia cum amico. 

Правните последици при нея са резултат от договарянето с приятел (от amicus 

(лат.) – приятел). Функцията ѝ е била да бъдат запазени имуществените интереси на 

лицето, което е заминавало за дълъг период извън града
4.  

 
Приложение на фидуциарните сделки в съвременното българско право 
В съвременното българско право законодателят никога не е установявал правила 

de lege lata за фидуциарните сделки като отделен вид сделки. Съществуват обаче 

някои норми, с които се разрешава или пък забранява резултат, който би могъл да 

се подведе под хипотезата на фидуциарните сделки и правните последици от тях-

ното сключване. 

                                                           
1 Giacomelli, U. Brevi osservazioni sul negozio fiduziario, Scuola di specializzazione per le professioni 

legali – a.a. 2006-2007, p. 2. 
2 Giacomelli, U., op. cit.; Gazzoni, Fr. Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 

1990, p. 900 – 902. 
3 Gaius, Institutiones, 2.60: Sed cum fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum amico, 

quo tutius nostrae res apud eum essent, si quidem cum amico contracta sit fiducia, sane omni modo conpetit 
usus receptio; si uero cum creditore, soluta quidem pecunia omni modo conpetit, nondum uero soluta ita 
demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor neque precario rogauerit, ut eam rem pos-
sidere liceret; quo casu lucratiua usus capio conpetit. 

4 Guarino, A. Diritto privato romano, Editore Jovene, Ottava edizione, Napoli, 1988, p. 761 ss. 
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В отменения Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) от 1892 г. в чл. 285 и 

сл. е била уредена продажбата с уговорка за обратно изкупуване. Днес обаче тази 

продажба е забранена от общото правило на чл. 209 от ЗЗД
1
, по силата на който 

„Продажбата с уговорка за изкупуване е недействителна“. С оглед основния мо-

мент, характерен за фидуциарните сделки, а именно обратното връщане на иму-

щественото право от патримониума на фидуциара в този на фидуцианта и доколко-

то типичният начин това да стане е чрез продажбата като транслативна сделка
2
, би 

могло да се заключи, че нито един от горепосочените видове фидуциарни сделки не 

са приложими в българското право. Неминуемо ще доведат до нарушаване на заб-

раната, закрепена в чл. 209 от ЗЗД. Освен това константната практика на съдилища-

та е, че подобна уговорка влече недействителност на целия договор.  
Преди да бъдат отречени обаче, всички възможни видове фидуциарни сделки 

като приложими по българското право трябва да бъдат обсъдени причините за въ-

веждането на забраната по чл. 209 от ЗЗД.  
Императивните правни норми се създават, за да запазят и гарантират в най-

голяма степен интересите и правата на гражданите, т.е. създават се в обществен, а 

не в частен интерес. Вероятно по време на действието на ЗЗД от 1892 г. е зачестило 

използването на продажбата с уговорка за обратно изкупуване като начин за реално 

обезпечаване на вземането на кредитора по един договор за заем. Кредиторът (ку-

пувач) е ставал собственик на вещта с уговорката, че длъжникът (продавач) може 

да изкупи обратно вещта си в определен срок, който е бил същият, както и този за 

връщане на заетата сума по договора за заем. В случай че длъжникът не упражнил 

правото си на изкупуване (пряко свързано с погасяването на дълга), кредиторът 

съгласно разпоредбата на чл. 288 от ЗЗД (отм.) ставал „неотменяем собственик“ 
на вещта. Затова с оглед запазване интересите на длъжниците и с цел избягване 

поставянето им в крайно зависимо положение спрямо кредиторите, законодателят е 

установил в чл. 209 от новия ЗЗД забрана на уговорката за обратно изкупуване при 

договора за покупко-продажба. Нормата е императивна, а санкцията за неспазване-

то на забраната е възможно най-тежката, що се отнася до сделките в гражданското 

право – влече нищожност на цялата сделка (чл. 26, ал. 1, предл. първо от ЗЗД). 
В този смисъл би могло да се заключи, че по българското право именно, за да 

бъдат гарантирани интересите на гражданите, не без основание законодателят, заб-

ранявайки продажбата с уговорка за обратно изкупуване, всъщност затваря вратата 

на прилагането на фидуциарните сделки. Ако се върнем към разгледаните видове 

обаче, ще стигнем до извода, че не всички от тях водят до заплахата да бъдат на-

кърнени интересите на гражданите. Последното може да се каже единствено за 

римскоправната fiducia cum creditore contracta
3. 

                                                           
1 Правилото на чл. 209 от ЗЗД има своето изключение в чл. 333 от Търговския закон. Повече от-

носно чл. 333 от ТЗ и срока вж. Торманов, Захари, Продажба с уговорка за изкупуване. – Съвременно 

право. София, Сиби, год. X, кн. 4, 1999, с. 92-101. 
2 Относно другите транслативни сделки по българското право и някои пречки да бъдат прило-

жени при сключването на фидуциарните сделки вж. Таков, Кр. Доброволно представителство. Со-

фия, Сиби, 2008 г., с. 107-114. 
3 Трябва да се има предвид изричното уреждане на т.нар. прехвърлителен договор в чл. 2 от За-

кона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), който намира корените си именно в римс-
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Не така стои въпросът, що се отнася до другия вид фидуция, позната от римско-

то право – fiducia cum amico. Както вече бе споменато, тази фидуциарна сделка е 

сключвана между приятели, когато се е налагало единият да замине за по-дълъг 

период. Вероятно поради факта, че римското право не е познавало прякото предс-

тавителство
1
, страните са прибягвали до този вид сделка. Така приобретателят е 

ставал собственик на вещта и е могъл да се грижи за запазването ѝ по най-добрия 

начин, като в същото време е гарантирал, че правото на собственост върху нея ще 

бъде запазено (изключва се или поне се намалява възможността за usucapio от 

страна на трети лица), за да може след завръщането на заминалия да му бъде прех-

върлено обратно. По този начин римските граждани са имали възможност да се 

погрижат за делата си извън Рим и да са спокойни, че както финансовите им, така и 

имуществените им интереси ще бъдат защитени. 
Ако се погледне на фидуциарните сделки през призмата на fiducia cum amico, ще 

стане ясно, че в този смисъл не може да се говори за несъвместимост на обратното 

прехвърляне на правото на собственост със съображенията на законодателя да бъде 

въведено правилото на чл. 209 от ЗЗД. Тук фидуциарът не е кредитор на прехвър-

лителя и за последния не възниква опасност от поставянето му в неблагоприятно 

положение. Напротив, сключената сделка е изцяло в негов интерес, а това, че пра-

вото се прехвърля на избрано от него лице – приятел, гарантира както доброто му 

управление, така и обратното му връщане.  
Приложното поле на този вид фидуциарни сделки би могло да се помисли в 

сферата на някои изборни длъжности, при които законодателят е предвидил несъв-

местимост с изпълняваните дейности и извършването на търговска дейност. Такива 

ограничения има например за изборните членове на Висшия съдебен съвет съглас-

но чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Кметовете на общини, на 

райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на 

райони, секретарите на общини също не могат да извършват търговска дейност по 

смисъла на Търговския закон, докато трае мандатът им съгласно чл. 41, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).  
Несъмнено изискването да не са налице предпоставки за несъвместимост е от 

особена важност за осъществяването на задълженията на лицата по един обективен 

и справедлив начин. За да бъдат спазени императивните изисквания на цитираните 

закони, посочените лица трябва да направят необходимото, за да се освободят от 

заемащите от тях длъжности в търговски дружества, а така също да преустановят 

дейността си като търговци, за да не се стигне съответно до прекратяване на право-

мощията им (чл. 18, ал. 2 от ЗСВ, чл. 42, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА).  

                                                                                                                                                               
коправната fiducia cum creditore. Подробно за това вж. Мангачев, Ив. Фидуциарна същност на прех-

върлителния обезпечителен договор. – Юридическо списание на Нов български университет, год. III, 

2008, № 1, с. 75 и сл. 
1 Андреев, М. Римско частно право. Пето издание. София, Софи-Р, 1993 г., с. 296. 
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Законът обаче не урежда конкретно изискване по какъв начин да стане преуста-

новяването на дейността. Би могло да се осъществи или чрез заличаването на тър-

говеца от Търговския регистър, или пък чрез прехвърлянето на всички, притежава-

ни от него дялове или акции, на едно трето лице. Който и от начините да бъде изб-

ран обаче, тълкувайки Закона, е логично, а и практиката приема
1
, че това трябва да 

стане по един окончателен начин, т.е. лицето се лишава безвъзвратно от търговска-

та си дейност, чрез която до този момент е извличало печалба и е участвало в сто-

панския оборот.  
Поради немалкия брой години срочният характер на посочените изборни длъж-

ности крие риска, когато изтече мандатът, лицето да е лишено или поне затруднено 

от възможността да продължи да развива търговска дейност, доколкото това е свър-

зано с учредяването на ново търговско дружество и изграждането на нови търговс-

ки връзки с редица партньори. Затова често пъти дяловете от търговските дружест-

ва се прехвърлят на близки до прехвърлителя, но недостатъчно квалифицирани да 

изпълняват функция по ръководенето им лица. Това позволява, макар да се е осво-

бодило по документи от ангажиментите си и да е изпълнило изискването на Закона, 
лицето да управлява в сянка търговското дружество, да взима решенията и да конт-

ролира дейността му. По този начин се компрометира идеята на законодателя и 

категорично не се постига желаната цел да се осигури безпристрастното упражня-

ване на изборната длъжност. 
В този смисъл биха могли да бъдат приложими фидуциарните сделки от типа 

cum amico. Така избраното на срочна длъжност субект лице ще бъде спокойно да 

избере квалифицирано лице, което в действителност да управлява по най-добрия 

начин търговската му дейност за периода на мандата му, като се уговорят след из-

тичането на срока това лице да му прехвърли обратно правата. По този начин ще се 

изключи възможността за неправомерно влияние върху изпълняваната изборна 

длъжност и предпоставките за конфликт на интереси. За да не бъдат застрашени 

интересите на третите лица и за да има по-голяма прозрачност, би могло да се уста-

нови правило за вписване в Търговския регистър по партидата на съответното тър-

говско дружество както на самата сделка по прехвърляне на правата, така и на сро-

ка, за който това се извършва, т.е. за периода на мандата на изборната длъжност. По 

този начин ще бъдат осигурени и интересите на лицето, на което се налага да пре-

установи дейността си, защото ще има гаранцията, че впоследствие ще може да 

продължи с търговската си дейност, а в случай че приобретателят на правото отка-

же да го върне обратно, отношенията биха се разрешили съобразно Закона и даде-

ните права на лицата да защитават правата си при неизпълнение на поетите от нас-

рещната страна по облигационното отношение задължения. Така ще се осигури от 

своя страна и интензивността на оборота, тъй като няма да се налага да се „замра-

зява“ за определен период дейността на търговското дружество. 
Що се отнася до характерните белези за останалите видове фидуциарни сделки, 

разгледани по-горе, биха могли да се направят следните заключения. 

                                                           
1 В този смисъл Решение № 10034 от 06.10.2008 г. по адм. д. № 11130/2008 г., ІV отд. на ВАС. 
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От двойката фидуция от романски – фидуция от германски тип, като че ли изг-

лежда, че в условията на българската правна система остава неприложим вторият 

вид. Въз основа на тази фидуция е възникнал тръстът, уреден преди всичко в анг-

лосаксонската правна система. Затруднението да бъде приета фидуцията от герман-

ски тип в нашето право идва от идеята за раздвояването на правото на собственост 

между фидуцианта и фидуциара – резултат, който е нетърпим с оглед на абсолют-

ния характер на това право по българската правна система
1
. В този смисъл обаче не 

би имало пречка да бъде приложена фидуцията от романски тип, доколкото тя е 

характерна именно с придобиването изцяло на правото от страна на фидуциара 

след отчуждаването му от фидуцианта. 
Разглеждайки основните характеристики на статичната и на динамичната фи-

дуция като вид фидуциарни сделки, относно динамичната и след направеното уточ-

нение за приложимостта в някои случаи на сделки с уговорка за обратно връщане 

на правото, не би имало проблем тя да бъде приложена в българското право. На 

пръв поглед обаче статичната фидуция, при която фидуциарът придобива правото 

от едно трето лице с уговорката да го управлява по начин, определен от фидуциан-

та, и след даден период да го прехвърли на него или на определено от него трето 

лице, напомня забранената от нашето законодателство с правилото на чл. 21, ал. 2 
от Закона за наследството (ЗН) фидеикомисарна субституция. Трябва да се прави 

разлика обаче между двете правни фигури, доколкото при статичната фидуция не 

става въпрос за разпореждания mortis causa, какъвто е случаят при чл. 21, ал. 2 от 

ЗН. Следователно не би имало пречка да се приложи този вид фидуциарни сделки, 
изхождайки и от принципа за свободата на договарянето на гражданските субекти. 

 
Заключение  
Българското законодателство в голяма степен и по един добър начин чрез раз-

решенията си се стреми да осигури интересите на гражданите, както и интензив-

ността на оборота. Има случаи обаче, при които субектите са изправени пред заб-

рани, които в даден смисъл препятстват адекватното им участие в оборота. Именно 

в подобни казуси биха могли да бъдат приложени една част от фидуциарните сдел-

ки, разбира се, след подробна и подходяща уредба от страна на законодателя.  
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Резюме: нарушенията на правото на конкуренцията често водят и до причиня-

ване на преки или косвени вреди. Тези вреди могат да имат много широк обсег и да 

засегнат както конкуренти на нарушителя, така и потребители на различни услу-

ги. Практиката показва, че вече не са рядкост случаите, при които увредените 

лица се обръщат за защита и съдействие директно към гражданските съдилища. 

В този контекст особено актуален се явява въпросът доколко гражданският съд 

може да установи извършване на нарушение на правото на конкуренцията, без 

такова да е констатирано от националния орган по конкуренция. Именно на този 

интересен въпрос е посветен настоящият доклад. Авторът аргументира тезата 

си, че съдът винаги може да установи нарушение на конкурентното право, неза-

висимо дали такова нарушение е било констатирано от специализиран админист-

ративен орган. 

 

Ключови думи: защита на конкуренцията, иск за вреди, национален орган по 

конкуренцията, национален съд 

 

Summary: Breaches of competition law often lead to direct or indirect harm. These 

damages can have a very wide range and affect both the competitors and consumers of 

various services. Practice shows that there are many cases in which the injured persons 

(legal entities or individuals) directly claim for damages before the civil courts. In this 

context, especially relevant is the question whether the civil court can establish a viola-

tion of competition law, without such is established before the national competition 

authority. The author argues his thesis that the court can always find an infringement 

of competition law, nevertheless such violation was found by a specialized administra-

tive body. 

 

Key words: protection of competition; damages action; national competition authori-

ty; national court 
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1. Въведение 
Нарушенията на правото на конкуренцията причиняват големи вреди на ико-

номиката като цяло и възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния 

пазар. За да бъдат предотвратени тези вреди, Комисията има правомощия да нала-

га глоби на предприятия и сдружение на предприятия за нарушаване на европейс-

ките правила за конкуренцията. Целта на глобите е възпираща, а именно да бъдат 

санкционирани засегнатите предприятия (специфично възпиране) и да бъдат въз-

прени другите предприятия от възприемането или продължаването на противоп-

равно поведение. 
Нарушенията на конкурентното право обаче причиняват големи вреди на потре-

бителите и предприятията. Всяко физическо или юридическо лице, което е понесло 

вреди поради нарушение на правилата на конкуренцията, има право на обезщете-

ние. Както многократно е подчертано в практиката на Съда на Европейския съюз
1 

(СЕС). Това право е гарантирано от правото на ЕС. Целта на глобите е възпираща, 

докато с исковете за обезщетение се цели отстраняване на претърпените вреди 

вследствие от дадено нарушение. По-ефективните средства за правна защита, с 

които потребителите и предприятията разполагат, за да получат обезщетение, сами 

по себе си също ще произведат благоприятни ефекти по отношение на възпирането 

от бъдещи нарушения и осигуряването на по-добро спазване на тези правила. 
Въпросите за установяването на нарушението и действието на решенията на на-

ционалните органи по конкуренцията представляват съществено затруднение за 

съдилищата и страните при производствата по искове за обезщетение.  
Настоящият доклад има за цел да обърне внимание на някои особености на про-

изводството по искове за обезщетяване на вреди пред гражданските съдилища, и 

най-вече – на въпросите, свързани с доказването на факта на нарушението. 
 
2. Искове за вреди от нарушаване правото на конкуренцията 
Конкуренцията е основен принцип на националното търговско право на много 

държави. Немислимо е съществуването на пазарно стопанство без конкуренция
2
. Тя 

е водещ пазарен принцип и в Европейския съюз. В настоящия момент задачата на 

Общността в сферата на икономиката е да се осигурят отворени пазари и неограни-

чена конкуренция
3
. Намесата на държавата в икономиката не е в разрез с принципа 

за свободната стопанска инициатива. Свободата за стопанска дейност не е абсо-

                                                           
1 Решение от 13.07.2006 г. по съединени дела Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA 

(295/2004), Antonio Cannito/Fondiaria Sai SpA (296/2004), Nicolò Tricarico (297/2004) и Pasqualina 

Murgolo (298/2004)/Assitalia SpA. 
2 Вж. Таджер, В. Комисия за защита на конкуренцията, 1991-1992. – Съвременно право, 1993, № 5, 

с. 108, в същия смисъл и Цветанов, Ив. Фактическият състав на забраната за злоупотреба с монополно 

и господстващо положение в практиката на ВАС през 2006 г. – Административно правосъдие, 2007, 
№ 3, с. 32. В този смисъл вж. и Марков, М. Относно понятието за конкурентно право. – Съвременно 

право, 1999, № 2, с. 45-46, който отбелязва, че един от белезите на пазарната икономика е свободната 

стопанска инициатива, която от своя страна се явява основа за ефективната конкуренция. 
3 Изрично в този смисъл Местмекер, Е. За легитимността на Европейското право. – Правна мисъл, 

1995, № 4, с. 105-106. 
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лютна, а държавното регулиране е проява на принципа на социалната държава
1. 

СЕС също изрично признава свободната конкуренция за един от общите структур-

ни принципи
2
, а едно от условията за присъединяването на Република България към 

Общността е било именно възприемане на принципите на свободната конкурен-

ция
3
. Още Учредителните договори поставят акцент върху осигуряването на сво-

бодна конкуренция. Общностните норми имат огромно значение за осигуряването 

на максимална свобода на движение и реализация на продукцията
4. Договорът за 

създаване на Европейската общност
5 още в своя преамбюл прогласява решимостта 

да се осигурят икономически и социален прогрес на членовете на Общността, като 

посредством общи действия бъдат премахнати бариерите, които разделят Европа. 

Обявено е, че премахването на съществуващите пречки „изисква съгласувано дейс-

твие, за да се гарантира постоянното увеличаване на производството, балансирана-

та търговия и добросъвестната конкуренция...“.  
Предявяването на искове за обезщетение вследствие от нарушение на правото на 

конкуренцията представлява важна област от прилагането от страна на частноправ-

ни субекти на правото на ЕС. От прякото действие на забраните, заложени в члено-

ве 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), след-

ва, че всяко лице може да предяви иск за обезщетение във връзка с понесени вреди, 

когато е налице причинно-следствена връзка между вредата и нарушаването на 

правилата за конкуренция на ЕС
6
. Страните, понесли вреди, трябва да могат да по-

искат обезщетение не само за действително понесените загуби (damnum emergens), 
но и за ползите, от които са били лишени (пропуснати ползи или lucrum cessans), 
както и лихви. Обезщетенията за вреди, произтичащи от нарушаване на правилата 

за конкуренция на ЕС, не могат да бъдат присъдени чрез правоприлагане от страна 

на публичните органи. 
 
3. Правна уредба 
Правото на ЕС отдавна познава възможността за претендиране на причинените с 

нарушаване на конкурентното право вреди. Тази възможност произтича пряко от 

разпоредбите на чл. 101 и чл. 102 ДФЕС, но така също отделни процесуалноправни 

и материалноправни разпоредби се съдържат в Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съве-

та от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкурен-

ция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (Регламент 1/2003) и в Директива 

                                                           
1 Вж. Таджер, В. Концентрация на стопанската дейност съгласно Закона за защита на конкуренци-

ята. – Съвременно право, 1998, № 5, с. 11, както и Неновски, Н. Гражданско общество – държава – 
право. – Правна мисъл, 1996, № 2, с. 23. 

2 Гюров, И. Хармонизацията на българското право на конкуренцията с правото на Европейските 

Общности. – Съвременно право, 2000, № 2, с. 41, 55, бележка под линия № 1. 
3 Вж. Ескенази, И. Асоциирането на България с ЕО. – Съвременно право, 1994, № 1, с. 97-98. 
4 Вж. в този смисъл Семов, А. Европа – 12 звезди. С., 2004, с. 101-104. 
5 Подписан в Рим на 25.03.1957 г. 
6 Вж. Решение от 20.09.2001 г. по дело Courage и Crehan (C-453/1999), Решение от 13.07.2006 г.  

по съединени дела Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (295/2004), Antonio Cannito/ 
Fondiaria Sai SpA (296/2004), Nicolò Tricarico (297/2004) и Pasqualina Murgolo (298/2004)/Assitalia  
SpA, Решение от 14.06.2011 г. по дело Pfleiderer AG/Bundeskartellamt (C-360/2009) и Решение от 

06.11.2012 г. по дело Европейска общност/Otis NV и други (C- 199/2011). 
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2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относ-

но някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното 

право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Евро-

пейския съюз в областта на конкуренцията (Директива 2014/2014). 
В националното ни законодателство, разпоредби, уреждащи възможността за 

търсене на вреди, могат да бъдат открити в Гражданския процесуален кодекс
1 

(ГПК), както и в Закона за защита на конкуренцията
2 (ЗЗК). Така например съоб-

разно текста на чл. 365, т. 5 ГПК, „[п]о реда на тази глава окръжният съд разглежда 

като първа инстанция искове с предмет право или правно отношение, породено или 

отнасящо се до картелни споразумения, решения и съгласувани практики, концент-

рация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно или 

господстващо положение“. Съобразно чл. 104, ал. 1 ЗЗК за причинени вреди вслед-

ствие от извършени нарушения виновното лице дължи обезщетение. Право на 

обезщетение имат всички физически и юридически лица, на които са причинени 

вреди дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях – чл. 104, 
ал. 2 от ЗЗК. 

 
4. Установяване на нарушението от националния орган по конкуренция 
 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК; Комисията) е независим специа-

лизиран държавен орган на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с 

бюджет. Комисията е юридическо лице със седалище София – чл. 3, ал. 1 ЗЗК. Ко-

мисията е националният орган на Република България, отговорен за прилагането на 

Общностното право в областта на конкуренцията – чл. 3, ал. 2 ЗЗК. Съобразно пра-

вилото на чл. 8, т. 1 ЗЗК, КЗК „установява нарушения по този Закон“. 
Именно изведената вече компетентност дава основание да се постави въпросът 

дали гражданският съд, който е сезиран с иск за обезщетяване на вреди, има компе-

тентността да установи нарушение на правото на конкуренцията. 
Разпоредбата на чл. 104, ал. 4 ЗЗК дава частичен отговор на поставения въпрос. 

Влязлото в сила решение на Върховния административен съд (ВАС), което пот-

върждава решение на КЗК за установяване на извършено нарушение, има обвърз-

ваща сила за гражданския съд относно това, дали решението на комисията е валид-

но и законосъобразно. Обвързваща сила за гражданския съд като валидно и законо-

съобразно има и решение на комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу 

него е оттеглена. Какво обаче се случва, ако решение на КЗК няма, ако то е отмене-

но или пък Комисията е констатирала, че няма извършено нарушение? 
 
5. Установяване на нарушението от националния съд 
Няма спор в практиката, че отговорността на нарушителя на правото на конку-

ренция е разновидност на отговорността за непозволено увреждане, като фактичес-

кият състав следва установяване на следните елементи: деяние (поведение); проти-

воправност; вреда; причинна връзка; вина
3. 

                                                           
1 Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. с последващи изменения и допълнения. 
2 Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г. с последващи изменения и допълнения. 
3 Вж. Решение № 171 от 11.02.2013 г. по т. д. № 64/2012 г., II т. отд. на ВКС. 
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В практиката е разглеждан случай, при който ищец е претендирал вреди в резул-

тат от злоупотреба с господстващо положение от страна на ответника. В изложени-

ето на обстоятелствата към предявения иск ищецът е посочил, че КЗК не се е зани-

мавала с това дали ответникът е нарушил правото на конкуренция, но обстоятел-
ството ще бъде установено в хода на гражданското производство. Делото е прекра-

тено, като се приема, че единствено КЗК може да установи съществуването на на-

рушение и докато този въпрос не бъде изяснен, искът се явява преждевременно 

предявен
1
. Този съдебен акт е потвърден от въззивната инстанция

2
, а касационното 

обжалване е допуснато, за да се отговори на следния въпрос: „Компетентни ли са 

гражданските съдилища в България да установяват господстващо положение във 

връзка с предявени по реда на ГПК искове за вреди, претърпени вследствие от из-

вършени нарушения по ЗЗК или нормата на чл. 104 ЗЗК установява изключителна 

компетентност на КЗК да дава преценка в кои случаи е налице господстващо поло-

жение?“
3
. На така поставения въпрос ВКС отговаря отрицателно: „[ц]елта на ЗЗК е 

да се да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободна-

та инициатива в стопанската дейност, като за постигането ѝ Законът урежда защита 

срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и 

господстващо положение на пазара и всякакви други актове и действия, които мо-

гат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията 

в страната и/или да засегнат търговията между държавите – членки на Европейския 

съюз, както и срещу нелоялна конкуренция. [...] [Н]ационалният орган, отговорен 

за прилагането на Общностното право в областта на конкуренцията, е КЗК, като 

тя си сътрудничи с Европейската комисия и с другите национални органи по кон-

куренцията на държавите членки, като получава и оказва съдействие и обменя ин-

формация... [...] [П]остановените от Комисията решения и определения подлежат на 

обжалване пред Върховния административен съд. В чл. 104, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗК е 

предвидено, че за причинени вреди вследствие от извършени нарушения по този 

Закон, виновното лице дължи обезщетение на увредените физически или юриди-

чески лица, исковете за които се предявяват по реда на ГПК, като влязлото в сила 

решение на Върховния административен съд, което потвърждава решение на Коми-

сията за установяване на извършено нарушение по Закона, има обвързваща сила за 

гражданския съд относно това, дали решението на комисията е валидно и законо-

съобразно. От анализа на посочените разпоредби, транспонирани от Общностното 

право, следва да се приеме, че в съответствие с тях националното ни законодателс-

тво е определило КЗК като органа, отговорен за прилагането на членове 81 и чл. 82 
ДСЕО [съответно чл. 101 и чл. 102 ДФЕС] и Върховният административен съд, 

който действа в качеството на инстанция за съдебен контрол по отношение на ви-

довете актове на Комисията. От това следва, че гражданските съдилища, които раз-

глеждат искове за вреди, претърпени вследствие от извършени нарушения по този 

Закон е обвързан от задължителната сила на решенията на ВАС досежно установя-

ването на нарушението – със съдържанието му, съответстващо на дадената от Ко-

                                                           
1 Вж. Определение № 1702 от 19.04.2013 г. по гр. д. № 2282/2012 г. на Окръжния съд – Варна.  
2 Вж. Определение № 515 от 29.07. 2013 г. по в. ч. т. д. № 423/2013 г. на Апелативния съд – Варна. 
3 Вж. Определение № 520 от 28.07.2014 г. по ч. т. д. № 4004/2013 г., II т. отд. на ВКС. 
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мисията квалификация, като на доказване съобразно общите съдопроизводствени 

правила пред гражданския съд ще подлежи установяването на останалите елементи 

от фактическия състав на непозволеното увреждане – вредата, причинната връзка 

между нарушението по ЗЗК и вредата и размер на същата“. 
 
6. Критика на даденото разрешение 
Даденото от ВКС разрешение би могло да се критикува на няколко основания. 
На първо място, както инстанционните съдилища, така и ВКС са се произнесли 

по въпрос, който касае доказването в гражданския процес. Тези въпроси обаче не 

касаят допустимостта на производството, а основателността на предявените искове. 

След като става въпрос за подлежащ на доказване факт, неговото установяване или 

липсата на такова не може да бъде преценено предварително. 
На второ място, с дадения от ВКС отговор се „отваря вратата“ на отговорността 

на държавата за вреди от действия на държавни органи, тъй като, ако гражданският 

съд не би могъл да установи нарушение на правото на конкуренцията, това означа-

ва, че лицата, които са претърпели вреди, няма да могат да ги претендират, ако ре-

шението на КЗК бъде отменено на процесуално основание. В този случай изводът 

на ВАС няма да бъде, че няма извършено нарушение, а че са допуснати нарушения 

от процесуално естество.  
На трето място, в съответствие с член 16, § 1 Регламент № 1/2003 решенията на 

Европейската комисия по производства съгласно чл. 101 или чл. 102 ДФЕС имат 

доказателствен ефект в последващи искове за обезщетение, тъй като националният 

съд не може да постанови решение в разрез с тези решения на компетентния орган. 

Съобразно чл. 9 §1 Директива 2014/2014 държавите членки гарантират, че всяко 

нарушение на конкурентното право, установено с окончателно решение на нацио-

нален орган за защита на конкуренцията или на съд, упражняващ съдебен контрол, 

се счита за безспорно за целите на иск за обезщетение за вреди, предявен пред тех-

ните национални съдилища. Съгласно чл. 101 или чл. 102 ДФЕС и националното 

конкурентно право. Видно от текстовете на общностното право, а така също и от 

тези на националното законодателство (чиято идентичност произтича от транспо-

нирането), решенията на националния орган по конкуренция са задължителни само 

и единствено, когато се установява нарушение. Това е така, тъй като в последния 

случай констатирането на нарушението става erga omnes и въпросът не може да 

бъде пререшаван. В тези случаи се явява безпредметно доказването на вече доказа-

но обстоятелство, поради което и установяване на нарушението може да бъде осъ-

ществено и само чрез представяне на решението на КЗК или на ВАС или пък чрез 

неговото служебно изискване. Разпоредбите както на Регламент 1/2003, така и на 

Директива 2014/2014, а и на ЗЗК, следва да се тълкуват конкретно. Използваната 

законодателна техника идва, за да покаже, че само изчерпателно изброените хипо-

тези на решения биха имали доказателствено значение за гражданското производс-

тво по обезщетяване на вредите. 
На четвърто място, вреди могат да бъдат претендирани дори и когато КЗК не е 

открила нарушение. В тези случаи особеностите са няколко. Комисията се произна-

ся с решение само при установяването на нарушение, докато при липсата на такова 
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актът няма обвързващ характер. Освен това производството пред КЗК е админист-

ративно и в него участват само изчерпателно посочен брой страни, които могат да 

обжалват решението на регулаторния орган (чл. 64, ал. 1 ЗЗК). Решението не може 

да се оспорва от потребители или дружества, което например твърдят причиняване-

то на непреки вреди. В този ред на мисли дори и КЗК да не установи нарушение 

няма пречка това да бъде извършено от гражданския съд в рамките на производст-

вото по доказване на един от елементите на фактическия състав на непозволеното 

увреждане. Именно поради тази причина чл. 6 Регламент 1/2003 посочва, че нацио-

налните съдилища разполагат с правомощия да прилагат чл. 101 и чл. 102 ДФЕС. 
 
7. Заключение 
Целта на настоящия доклад е нетолкова да представи в пълнота производството 

по обезщетение на вреди от нарушаване правото на конкуренция, колкото да поста-

ви на обсъждане някои интересни въпроси във връзка с правилата на доказване. 

Независимо от трудностите при установяване на нарушенията на конкурентното 

право, не следва да се изключва компетентността на гражданските съдилища, които 

заедно с компетентния административен орган (КЗК), също представляват нацио-

нален орган по конкуренцията. 
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Резюме: докладът има за задача да представи класификацията на първичните 

придобивни способи, изискващи правно основание, на същински и несъщински (не-

заинтересовани). Посочени са някои проблеми, които изпъкват при тази класифи-

кация, и се изброени основните несъщински състави.  

 

Ключови думи: първично придобиване, правно основание, статични и динамич-

ни, същински и несъщински първични способи  

 

Summary: Тhis article aims to present the classification of means of original acquisi-

tion (which require titulus) into conventional and non-conventional. Some problems 

which emerge in this perspective are indicated.   

 

Key words:  Original acquisition, titulus, static and dynamic, conventional and non-

conventional means of original acquisition   

 

 

Често пъти първичното придобиване служи като коректив на целеното от стра-

ните, но неосъществено правоприемство. Прехвърлен е недвижим имот, но дължи-

мата форма е била опорочена. Закупена е движима вещ, но продавачът се е оказал 

несобственик. Съдебният изпълнител е възложил такава вещ, но тя не е била на 

длъжника. Във всички тези случаи страните независимо дали са добросъвестни, 
или не целят, но не могат да постигнат правоприемство. 

В други случаи първичното придобиване се осъществява без придобиващия да 

се е опитал да придобие правото по деривативен начин, а ако е имало такъв опит, 

това е без всякакво значение за самия състав. Завладяна е ничия движима вещ. 

Владян е недвижим имот десет години. изработена е добросъвестно вещ от чужди 

материали.   
Когато първичното придобиване се осъществява вместо неуспялото правопри-

емство, във фактическия състав винаги се включва правно основание. Това 

правно основание е юридически акт, който е бил насочен, но не е успял да  прех-

върли правата. Изискването за такова правно основание у тези състави, както 

тяхната роля да заместят, да коригират неуспелия ефект на правоприемство, гово-

ри за тяхното участие в динамиката на гражданския оборот. Те са своеобразно 

„помилване” от страна на законодателя спрямо тези, които са нарушили стрикт-
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ните правила на правоприемството. Затова тези способи могат да бъдат наречени 

динамични, а тези без основание – статични
1. Посоченото разграничение касае 

само първичните придобивни способи и не следва да се смесва с общата класифи-

кация на фактическите състави на статични и динамични (производства), която 

се дава в литературата
2.  

Динамичните способи на свой ред могат да бъдат разделени на две големи 

групи – същински и несъщински (незаинтересовани). Целта на настоящата работа 

е да защити практическото значение на тази класификация и да посочи основните 

проблеми, които се открояват благодарение на нейното прилагане.  
  
1. Основание за разграничението   
Редица способи се приемат като първични, защото приобретателят става собст-

веник независимо дали прехвърлителят е бил такъв. Това особеност се наблюдава 

само при някои от динамичните способи. При статичните фигурата на прехвърли-

теля изобщо отсъства.   
Като пример за такива динамични способи могат да бъдат посочени проданта на 

движима вещ в изпълнително производство, продажбата на движима вещ по ЗОЗ, 
присъдите, с които се постановява отнемане на вещи, независимо чия собственост 

са. Във всички посочени случаи придобиването се приема за първично, защото 

съответният състав прави приобретателя собственик, дори и прехвърлителят да не е 

бил. Тогава е налице особено основание, предвидено в Закона. Правоприемството 
и волята на истинския собственик е без значение. Когато обаче вещта принадлежи 

на прехвърлителя, същият състав води до правоприемство.  
Типичен пример е продажбата при принудително изпълнение

3
. В нито един за-

кон (ГПК, ДОПК, ТЗ, ЗБН) не е нормирана изпълнителна продажба, която да се 

стреми да удовлетвори кредитора с цената на всичко, включително с незачитане на 

правата на третите лица. Оригинерният ефект – което ще рече – претърпяната загу-

ба от истинския собственик – би следвало да бъде изключение, необходимата жерт-

ва в името на ефективността на изпълнението. Оттук се вижда, че проданта на дви-

                                                           
1 Вж. Недев, Д. „Фигурата на „оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, 

ал. 2 от ЗЗД”, доклад, изнесен на Юбилейна научна конференция, организирана по повод  
100-годишнината на проф. Веселин Христофоров (организирана на 21.11.2014 г. от ЮФ на  
УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС). Докладът е издаден и в сборника  
от конференцията: „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието 
на бизнеса в Република България и Европа”, т. 1. С., ИК – УНСС, 2015, доп. и прер. вариант: 

http://challengingthelaw.com/veshtno-pravo/the-figure-of-originally-acquiring-transferee/. 
2 За тази класификация вж. например Павлова, М. Гражданско право – обща част. Второ прерабо-

тено и допълнено издание. С, 2002, с. 427, както и различните издания на Сталев, Ж. Българско граж-

данско процесуално право.  
3 По повод на проданта на движима вещ в изпълнително производство за пръв път представих 

тезата си за двата вида динамични състави: Недев, Д. „За придобиването на право на собственост на 

основание продажба на движими вещи в производство по принудително изпълнение”. Доклад, 

изнесен на Първа национална съвместна конференция на професионален правен сайт „Предизвикай 

правото” (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България, проведена на 16 октомври 

2015 г. в София. 



181 

жима вещ при принудителни изпълнение цели и в обикновения случай поражда 
правоприемство.  

Следователно първичният ефект ще настъпи само ако основната цел – правоп-

риемството – не е постигната. По този начин се покриват определени рискове, 
застрашаващи сигурността в оборота. Описаното свойство е определящо за при-

надлежността на състава към оригинерните способи. Не се минава през някаква 

процедура на установяване наличието или липсата на права, от която ефектът на 

гореописаните състави да зависи. Те просто пораждат вещноправно действие, без 

да се интересуват от това дали определено лице (потенциалният прехвърлител) 

наистина притежава правото. Затова съставите, които притежават посочената 

двойственост, могат да бъдат наречени незаинтересовани. Същевременно те са и 

несъщински, в отлика от съставите, които винаги водят до първично придобиване 

и могат да бъдат означени като същински. 
 Законодателната логика, провокирала обособяването на същински и несъщинс-

ки (незаинтересовани) динамични състави може да бъде илюстрирана чрез анализ 

на разпоредбата на чл. 239, ал. 2 ДОПК. Купувачът става собственик на продадена-

та недвижима вещ, дори и длъжникът да не е станал собственик, ако до изтичането 

на една година от обнародването в „Държавен вестник” на възлагателното поста-

новление не е предявен иск за собственост. С едно изречение – законодателят е 

нормирал ефекта на два различни състава. Първият – самата публична продан на 

имота – е деривативен. Вторият състав е корекция на невъзможността първият да 

породи действието си, когато липсва право у длъжника. Той включва освен пуб-

личната продан, но и обнародване, изтичане на определен срок и непредявяване на 

иск. Първият състав ще действа само ако длъжникът е собственик, а вторият – 
само ако длъжникът не е собственик. Затова в първия случай е налице произво-

ден придобивен състав, а във втория случай – същински оригинерен състав. Но 

ако законодателят беше постановил, че публичната продан на недвижимия имот 

поражда вещното си действие независимо дали длъжникът е бил собственик (както 

е при изпълнителната продажба на движима вещ), той всъщност щеше да обедини 

действието на тези два състава в един, който щеше да бъде несъщински, защото в 

един случай щеше да води до правоприемство, а в друг – до първично придоби-

ване. Всеки несъщински (незаинтересован) състав може да бъде „разчленен” по 

този начин на два отделни придобивни способа. Разбира се, това би имало смисъл 
само ако за първичното придобиване законодателят желае да въведе допълнителни 

изисквания, както е сторил това в чл. 239, ал. 2 от ДОПК. 
  
2. Практическа важност на разграничението   
Делението на динамичните способи на същински и несъщински (незаинтере-

совани) е важно най-малко поради две причини.  
На първо място, поради особеностите на правното основание в единия и в дру-

гия случай. Докато при същинските способи правното основание е само елемент от 

фактическия състав, равностоен с останалите, при несъщинските то е най-важният 

елемент. На практика целият придобивен способ би могъл да се изчерпи с него, 

защото останалите елементи са второстепенни. Така голяма част правните основа-
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ния на несъщинските състави са финален акт на определени производства: изпъл-

нително (продан на движима вещ), административно (отчуждаване), съдебно (от-

немане в полза на държавата). Цялото производство представлява динамичен фак-

тически състав и в този смисъл крайният акт – основание (възлагателно постанов-

ление, заповед за отчуждаване, присъда) е част от него. Обаче евентуалният порок 

в производството, включително липсата на определени елементи от него (задъл-

жителни процесуални действия), невинаги ще препятстват настъпването на прав-

ните последици на оригинерния способ. Финалният акт е самостоятелен. Дори и 

при наличието на пороци, обуславащи обжалването му, той би могъл да не бъде 

обжалван и да влезе в сила. (Разбира се, би могло да се стигне до неговата отмяна 

като влязъл в сила акт, но това ще означава, че той вече е породил действието 

си.) А в определени случаи актът изобщо не може да бъде обжалван (чл. 482, ал. 1 
ГПК). В отлика основанието при същинските способи е равностойно на останали-

те елементи. Така липсата на който и да е от тях при придобивната давност или в 

състава на чл. 78 ЗС ще препятства настъпването на правните последици. Тук 

елементите са равностойни, като правното основание обикновено не е финален, а 

често пъти е дори начален акт. Следователно правното основание при несъщинс-

ките състави се отличава със самостоятелност и независимо действие, които 

липсват при същинските.  
 На следващо място, двойствеността на несъщинските състави е сериозно пре-

дизвикателство пред установеното разбиране за наличието на ясно и категорично 

разграничение в ефектите на първичното и производното придобиване. Възмож-

ността и двете да настъпят в рамките на един и същ способ поставя под съмнение 

всички аргументи, свързани с вида на придобиването, за да се обоснове определена 

теза по отношение на придобитото право. Може ли да се твърди например, че из-

пълнителната продажба на движима вещ „изчиства” правата и купувачът придоби-

ва вещното право чисто, само защото тя е оригинерен способ? При оригинерното 

придобиване както повечето автори, така и съдебната практика виждат един ефект 

на „изчистване” на правото
1
. Дори и тезата за такъв непредвиден в Закона ефект 

бъде възприета, следва да се постави въпросът как тя ще се оправдае в случаите, 

при които е възможно както правоприемство, така и оригинерно придобиване. При 

правоприемството запазването на правата на третите лица е правило. Още повече, 

че е възможно последователното случване и на двата ефекта на несъщинския със-

тав: правото е прехвърлено от собственика, но след това същото това право е от-

паднало с обратна сила и изведнъж приобретателят се оказва в положението на 

оригинерен собственик. На базата на това следва по-скоро да се приеме, че ако за-

конодателят цели постигането на такъв ефект, той трябва да го укаже изрично, как-

то впрочем е сторил това при отчуждаването. Държавата и съответно общината 

                                                           
1 За някои безусловно, за други – в зависимост от това дали придобиващият знае и не се противо-

поставя на правата на третите лица. За тази връзка свидетелства например начинът, по който е форму-

лиран вторият въпрос по тълкувателно дело No 1/2015 г. на ВКС, ОСГТК (проблеми на особения 

залог).  
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придобиват правото без тежести
1 по силата на изрична законова разпоредба – 

чл. 41, ал. 3 ЗДС, съответно чл. 32, ал. 3 ЗОС.  
 
3. Посочване на някои несъщински състави  
Като несъщински (незаинтересовани) динамични състави могат да бъдат посо-

чени: проданта на движима вещ в производство по принудително изпълнение 
(чл. 482, ал. 2 ГПК, чл. 717к ТЗ, чл. 76 ЗБН, чл. 239 ДОПК), продажбата на движи-

ма вещ, предмет на особен залог (чл. 37, ал. 4 ЗОЗ), отчуждаването за държавни и 

общински нужди, отнемането в полза на държавата в определените от НК и ЗАНН 

случаи на вещи, независимо чия собственост са, учредяването на принудителни 

сервитути и в определени случаи – кратката давност. Ще се спра по-подробно на 

последните два способа. По отношение на принудителните сервитути въпросът за 

първичния характер на придобиването не ми е известно да е бил поставян. Кратката 

давност от своя страна се отличава с редица особености.   
 
3.1. Учредяването на принудителни сервитути като несъщински 

            (незаинтересован) способ за придобиване на вещни права 

Когато сервитутните права се учредяват с правна сделка, придобиването без 

съмнение е деривативно. По отношение на учредяването с административен акт 

обаче се наблюдават както случаи на деривативно, така и на оригинерно придоби-

ване.    
Разликата във вида на придобиване произтича от това върху чий имот се учредя-

ва правото с административния акт. Аргументите за това са следните. Когато зако-

нодателят изрично посочва предвижда специален ред за учредяване на сервитути 

върху държавен или общински имот, придобиването е деривативно. В Закона е 

дефинирано правоимащото лице: ако се окаже че имотът всъщност е на друг су-

бект, придобивен ефект няма да настъпи. Когато обаче със съответния акт се учре-

дява сервитутно право върху частен имот, дори и собственик на служещия имот да 

е лице, различно от определеното в административното производство, това няма да 

препятства придобиването на правата. Затова този втори случай (по подобие на 

отчуждаването) представлява оригинерен състав. Той е от категорията на дина-

мичните, незаинтересовани състави. Касае се за случаите на принудителни серви-

тути
2. Хипотезите, в които те се учредяват, и съответните административни актове 

са уредени в различни закони – ЗУТ, ЗВ, ЗГ, ЗЕ, ЗОЗИ
3.  

Като пример може да послужи сравнението между чл. 192, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ, (съ-

ответно чл. 193, ал. 3 и ал. 4 ЗУТ). Законът изрично предвижда имотът, върху който 

се учредява правото на преминаване по чл. 192, ал. 3 ЗУТ, да бъде държавен, рес-

                                                           
1 Което следва да се разбира без права на трети лица, включително ипотеки, доколкото по нашето 

право истински вещни тежести (Reallasten) няма. 
2 За термина „принудителни сервитути“ и приложението му вж. Ставру, Ст. Правна същност на 

сервитутните права според българското законодателство. Дисертационен труд. С., 2008, с. 217. 
3 Критика на възгледа, че в разглежданите по-долу състави се касае за законно ограничение на 

собствеността, и защита на тезата за характера им на сервитутни права вж. у Петров, Вл. Законът за 

устройство на територията. С., Сиби, 2002, с. 147. Подробно за видовете сервитутни права вж. Бояно-

ва, Г. Вещните сервитутни права. С., Авалон, 2008.  
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пективно общински. Затова заповедта се издава от областния управител, респек-

тивно от кмета на общината, т.е. от органите, които имат управителни функции по 

отношение на служещия имот. Придобиването е деривативно. Затова, ако се ока-

же, че имотът е всъщност на друг субект, а не на държавата (общината), правото 

няма да бъде учредено; заповедта обаче ще може да служи като годно правно осно-

вание за добросъвестно владение.  
В отлика по чл. 192, ал. 2 ЗУТ кметът натрапва правото на преминаване на 

собственика на служещия имот. Дори и впоследствие да се окаже, че посоченото 

в административната преписка лице всъщност не е собственик на служещия имот, 

това няма да направи заповедта нищожна, нито ще се отрази на учреденото вещно 

право
1
. Друг е въпросът, че подобен порок би имал значение при оспорване на за-

поведта, както и евентуалната ѝ отмяна по реда на чл. 99-106 АПК. Това заключе-

ние не се променя от обстоятелството, че законодателят предвижда дължимата цена 

за правото на преминаване да се заплаща преди издаване на заповедта (чл. 192, 
ал. 2 ЗУТ). Вещноправното действие на заповедта не е обвързано със самото пла-

щане; то може да бъде направено и на лице, различно от собственика, без това да се 

отрази на придобиването на правото. Когато законодателят иска да обвърже по 

някакъв начин правата на титуляра на сервитура с плащането, той го прави изрич-

но. Пример за това е чл. 112, ал. 4 ЗВ: изпълнението (но не и възникването) на пра-

вата по акта за учредяване е допустимо само след заплащане на определеното 

обезщетение.      
Тезата за оригинерния характер на учредяването на сервитутно право върху час-

тен имот още по-ясно личи в състава по чл. 36 ЗОСИ. Правото на преминаване се 

учредява по искане на собственика или ползвателя на селскостопанската земя през 

съседните земи. Тук не се изисква липса на съгласие между собствениците. Налице 

е просто едно право, което администрацията упражнява
2.  

 Заключението е валидно и по отношение на останалите случаи на учредяване на 

сервитутни права по административен ред. Когато Законът предвижда учредяване 

специално върху държавен или общински имот, придобиването е деривативно. Ко-

гато имотът може да принадлежи и на частноправни субекти, се касае за оригине-

рен състав, от категорията на незаинтересованите динамични способи.   
  
3.2. Един от видовете кратка давност като несъщински (незаинтересован) 

способ за придобиване на вещни права 

Кратката давност е способ за придобиване само на недвижими имоти от добро-

съвестния владелец. Въпреки еднаквия петгодишен срок, тя не трябва да се смесва 

с давността за придобиване на движими вещи (чл. 80 от ЗС).  
Кратката давност предполага добросъвестно владение по смисъла на чл. 70, ал. 1 

ЗС. Посочената разпоредба въвежда две различни хипотези на порок в правното 

                                                           
1 Отделен е въпросът за съобщаването за издадения административен акт, което следва да бъде из-

вършено на всички заинтересовани лица (чл. 61 АПК), включително и собственика на имота, от което 

зависи влизането му в сила.    
2 Според определението на доц. Боянова налице е едно преобразуващо гражданско право, което се 

упражнява по административен ред – Боянова, Г. Вещните сервитутни права. С., Авалон, 2008, с. 159. 
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основание, който е препятствал придобиването. Това са липсата на право у прех-

върлителя и порока във формата на основанието. Оттук могат да бъдат разграниче-

ни два вида кратка давност: 
- в първия случай владелецът придобива a non domino и кратката давност се про-

явява като същински динамичен състав; 
- във втория случай владелецът не е придобил заради порока във формата на ос-

нованието, като тук няма значение дали прехвърлителят всъщност е собственик, 
или не. Последното ще бъде вярно, ако се приеме тезата, че кумулативното наличие 

на двете основания не е пречка за осъществяване на добросъвестно владение
1
. Аз 

споделям тази теза – съюзът „или” прави достатъчно всяко едно от основанията, но 

не забранява наличието на двете. Следователно при наличие на порок във формата, 

който е препятствал прехвърлянето на правото, няма значение дали прехвърли-

телят е бил собственик, или не. Още повече, че той би могъл да бъде собственик 

към момента на (опороченото) прехвърляне, но впоследствие правата му да отпад-

нат. Следователно, когато кратката давност е изтекла в полза на владелец във вто-

рата хипотеза на чл. 70, ал. 1 от ЗС, тя се проявява като несъщински (незаинтересо-

ван) състав, защото няма значение дали прехвърлителят е бил собственик, или не. В 

отлика от останалите състави обаче тук правното основание не се ползва със самос-

тоятелността и независимото действие, които бяха посочени по-горе.  
 
4. Заключение 
Класификацията на първичните придобивни способи, включващи във фактичес-

кия си състав правно основание, на същински и несъщински (незаинтересовани), 

има своята опора в позитивното право и спомага за по-доброто разбиране на проб-

лемите на оригинерното придобиване. Затова тя следва да бъде възприета и използ-

вана при тяхното изучаване.  
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АПОРТА  
В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 
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Резюме: историческо развитие на апорта в търговските дружества. Търгов-

ският закон разделя търговските дружества на персонални и капиталови, като 

делението се провежда в зависимост от водещия при съответното дружество 

елемент – личността на съдружниците или участието им в капитала на дру-

жеството с имуществени вноски. Имуществените вноски при капиталовите 

дружества служат като ресурс и основа за осъществяването на дейността на 

дружеството. Законът допуска участието в капитала на съответното дру-

жество да се осъществи както чрез парични, така и чрез непарични вноски 

(апорт). Непаричната вноска предполага участие в капитала на дружеството 

не с пари, а с друго, оценимо в пари имуществено право на съдружника. Тази 

възможност е била позната и е съществувала в българското търговско право 

още с приемането на Търговския закон от 1897 г. От своето въвеждане до нас-

тоящото съвремие институтът на непаричната вноска е претърпял значително 

развитие и промяна, чието проследяване би могло да допринесе за по-пълното 

изследване и изясняване апорта.  

 

Ключови думи: капиталово търговско дружество, капитал, парична вноска, 

непарична вноска, съдружник, апорт 

 

Summary: Historical development of the contributions in kind into commercial com-

panies. The Commercial act divides the companies in two types – personal and capital 

and the division depends on the main component for the respective entity – the personali-

ty of the shareholder or their participation in the capital of the company with contribu-

tions. The contributions in the capital companies serve as a resource and basis for the 

realization of the activity of the company. The law allows the participation in the capital 

of the respective company to be done by monetary contributions as well as by contribu-

tions in kind. The contribution in kind suggests participation in the capital of the compa-

ny not with money, but with another asset of the shareholder that can be evaluated in 

money. This possibility in known and had existed in the Bulgarian commercial legislation 

since the adoption of the Commercial act in 1897. Since its introduction the institute of 

the contribution in kind had been through significant development and change and its 

tracing could contribute for its further research and clarification.   
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Key words: share capital, commercial entity, capital, share, stock, monetary contribu-

tion, contribution in kind, shareholder 

 

 

Търговският закон
1 разделя предвидените в чл. 64, ал. 1 пет вида търговски дру-

жества на персонални и капиталови. Разделението се провежда на базата на това 

кой юридически факт е определящ за тях – личността на съдружника или имущест-

веното му участие
2 в дружеството. Акцентът при капиталовите дружества е поста-

вен върху имущественото участие на съдружниците
3 – участието със средства – 

капитал
4
, което предопределя и основополагащото значение както на понятието 

капитал
5
, така и на средствата за неговото набиране и запазване. Задължението за 

вноска в капитала е основното имуществено задължение на съдружника, което 

следва пряко от Закона. Търговският закон предоставя възможност на съдружници-

те да изпълнят задължението си за вноска в капитала на дружеството или като 

престират определената в дружествения договор/устава парична сума или като вне-

сат друго свое имуществено право, което може да бъде оценено в пари. Въз основа 

на описаната възможност вноските в капитала на дружеството се делят на парични 
и непарични

6
. В съвременната българска правна теория е възприето разбирането, че 

участието в капитала на дадено дружество с непарична вноска е по-скоро изключе-

ние и алтернатива, като с предимство се ползва участието в капитала с парични 

вноски
7. Изложената теза се среща и в по-старата българска правна теория

8
, която 

се базира на разпоредбите на Търговския закон
9
, приет през 1897 г. Като синоним 

на термина непарична вноска в литературата и съдебната практика се е наложила 

думата „апорт“, която произхожда от френския език (apportennature)10
. Не е лесно 

да бъде даден категоричен отговор на въпроса кога и как точно е възникнал инсти-

тутът на непаричните вноски, но при всички положения е безспорно, че появата му 

е свързана с възникването на търговските дружества. Макар и римското частно 

право да е познавало корпоративно устроени организации и обединения, като дър-

жавата общините и отделни професионални колегии, които били носители на права 

                                                           
1 По-нататък ТЗ, обн., ДВ, бр. 48/1991 г., посл. изм. ДВ, бр. 22/2015 г. 
2 Стоянов, В. Непарични вноски в търговски дружества. Институт за правни науки към БАН. С., 

2005, с. 27. 
3 Под понятието „съдружник/съдружници“, употребявано в текста, следва да се разбират не само 

съдружниците в ООД, но акционерите в АД и ограничено отговорните съдружници в КДА.  
4 Герджиков, О., Калайджиев, А., Касабова, К., Бузева, Т., А. Кацарски. Коментар на Търговския 

закон. Книга първа, 2. С., Софи-Р, 2007, с. 351. 
5 Таджер, В., Герджиков, О., Стефанов, Г., Касабова, К., Т. Бузева. Капиталови търговски дружест-

ва. 2. С., 2011, с. 48.  
6 Стефанов, Г. Търговско право. В. Търново, изд. „Абагар“, 2005, с. 223.  
7 Стоянов, В. Непарични вноски в търговски дружества. С., Институт за правни науки към БАН, 

2005, с. 10; Герджиков, О. Коментар на Търговския закон. Книга трета чл. 158 – 218. С., изд. „Софи-
Р“, 1998 г., с. 910.  

8 Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. Четвърто издание. С., 1990 г., 

с. 217. 
9 По-нататък ТЗ (отм.), обн., ДВ, бр. 114./1897 г., отм., ДВ, бр. 78/1951 г. 
10 Герджиков, О., Калайджиев, А., Касабова, К., Бузева, Т., Кацарски, А. „Коментар на Търговския 

закон“, книга първа чл. 1 – чл. 112. С., изд. „Софи-Р“, 2007, с. 387.  
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и задължения, различни от правата и задълженията на техните членове
1
, в крайна 

сметка римските юристи не достигнали до намиращата приложение и днес концеп-

ция, че организациите или обединенията могат да представляват самостоятелен 

юридически субект, различен от неговите членове
2
. В исторически план може да се 

обобщи, че първите търговски дружества се появяват през X – XI век, като техен 

първообраз е т.нар. коменда – сдружаване на отделни лица с цел да осъществят 

отделни търговски операции
3
. Впечатление прави обстоятелството, че първоначал-

но възникват и добиват популярност персоналните дружества (събирателно и ко-

мандитно), при които (както бе посочено) водещ елемент се явява личността на 

отделните съдружници. С развитието на индустриализацията и икономическите 

взаимоотношения се проявява и нуждата от форма, която да позволи набирането и 

концентрирането на по-мащабни капитали. Посочената необходимост води до поя-

вата на дружества, които наподобяват днешните акционерни дружества, но се реа-

лизират във формата на давана от държавата концесия
4
, т.е. за възникването им не е 

била достатъчна волята на учредителите и спазването на установения от Закона 

ред, но и специално разрешение от страна на държавата. Първата кодификация на 

акционерното дружество е уредена във Френския търговски кодекс от 1808 г., като 

към нормативната система за възникване на АД се преминава през 1867. В Герма-

ния специален закон за АД е приет през 1870 г.
5 Дружеството с ограничена отго-

ворност е продукт на немския законодател
6
, като възниква с приемането на Закона 

за дружествата с ограничена отговорност от 20.04.1892 г. У нас уредбата на търгов-

ските дружества се появява с приемането на ТЗ (отм.) през 1897 г., който предвиж-

да събирателни, командитни и акционерни дружества. Дружеството с ограничена 

отговорност се появява в българския правен мир с приемането на Закона за дружес-

тва с ограничена отговорност
7 през 1924 г.  

За разлика от сега действащата нормативна уредба в отменения ТЗ липсват об-

щи разпоредби, уреждащи непаричните вноски, които да намират приложение при 

различните видове търговски дружества, каквито са чл. 72 и чл. 73 от ТЗ. Съгласно 

цитираните разпоредби и независимо от вида на дружеството, за да се извърши 

непаричната вноска, тя трябва да бъде напълно описана в дружествения дого-

вор/устава, да бъде посочен вносителят, също така трябва да бъдат посочени па-

ричната оценка на вноската и правата на вносителя ѝ. При капиталовите дружества 

е необходима и оценка на вноската от три независими вещи лица, които се назнача-

ват от Агенция по вписванията. Формата, в която следва да се извърши непарична-

та вноска, също е определена в общите за всички дружества разпоредби. Минимал-

но установената форма е писмената, тъй като апортът се извършва с дружествения 

договор/устава, а той трябва да бъде сключен най-малкото в писмена форма. В слу-

                                                           
1 Андреев, М. Римско частно право. С., изд. „Софи-Р“, 1993, с. 201. 
2 Kaser, M. RömischesPrivatrecht (Казер, М. Римско частно право), CHBeck. München, 1976, с. 76.  
3 Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. Четвърто издание. С., 1990, с. 147. 
4 Виж цит. съч. К. Кацаров, с. 149.  
5 Пак там, с. 201.  
6 Виж Hueck, G. Gesellschaftsrech” (Хуек, Г. Дружествено право), CHBeck. München, 1991, с. 323. 
7 Закон за дружества с ограничена отговорност (нататък ЗООД), приет с Указ № 88 от 4 май 

1924 г., отм., ДВ, бр. 78/1951 г.  
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чаите, в които за прехвърлянето на съответното право се изисква нотариална форма 

и ако дружеството е капиталово, то към дружествения договор/устава трябва да 

бъде приложено писменото съгласие на вносителя с нотариална заверка на подпи-

са. Апортираното право преминава върху дружеството с вписването на дружест-

вото в Търговския регистър или с вписването на увеличението на неговия капи-

тал, в случаите на последващ апорт. На фона така описаните общи правила за 

непаричните вноски, приложими към всички търговски дружества, уредени в 

действащия ТЗ, в следващите редове ще бъде проведено кратко сравнение с пред-

ходния режим, за да може да се проследи и развитието на самия институт на не-

паричните вноски в капитала.  
Събирателното дружество е уредено в глава втора на дял първи от ТЗ (отм.). 

Впечатление прави че за учредяването на дружеството не се изисква съставянето на 

писмен документ, който да обективира дружествения договор. Т.е. не е установена 
писмена форма за действителност, нито пък каквито и да било други формалности, 

а действащият сега ТЗ изисква не само писмена форма, но и нотариална заверка на 

подписите на съдружниците. Предвид изложеното и съвсем естествено в отменения 

ТЗ липсват изисквания към съдържанието на договора, в това число и описание на 

вноските на съдружниците, а в частност и на непаричните вноски, кой е вносителят 

им, правата му върху предмета на вноската и паричната ѝ оценка. За събирателно 

дружество е предвидено вписване в регистъра на фирмите към областния съд, но то 

е само с декларативен характер, тъй като за възникването на дружество е достатъч-

но сключването на договор и извършването на търговски сделки под обща фирма
1. 

Съдържанието на заявлението за регистрация до съда е нормативно уредено в 

чл. 71 от ТЗ (отм.), то обаче също не предвижда изискване за посочване на вноските 

на съдружниците и оценката им. Изложеното далеч не означава, че при събирател-

ното дружество не е възможно извършването на непарични вноски, като възмож-

ността за това е уредена в разпоредбите относно отношенията между съдружници-

те. Правилото на чл. 74 от ТЗ (отм.) е диспозитивно и намира приложение при лип-

са на други правила в дружествения договор. От анализа на разпоредбата е видно, 

че съдружниците могат да правят както парични, така и непарични вноски, а за-

дължението за вноска е едно от основните задължения на съдружника
2
. Съгласно 

чл. 74, ал. 3 от ТЗ (отм.) при съмнение кои са апортираните в дружеството активи 

респективно притежавани от него, се решава на базата на записванията в описа, 

който се подписва от всички съдружници и който е част от задължителните търгов-

ски книги, водени от всеки търговец, в частност и от книгата за инвентарите и рав-

носметките
3
. С други думи, дружеството се легитимира като титуляр на правото 

върху предмета на непаричните вноски с описа, подписан от всички съдружници. 

Редакцията на чл. 74 от ТЗ е пораждала спорове в теорията и практиката относно 

необходимостта да се съставя нотариален акт, когато в дружеството се внася нед-

вижимо имущество. Спорът е бил преодолян със законодателни промени, внесени 

през 1933 г., когато с изрична тълкувателна норма е уточнено, че за внос на недви-

                                                           
1 К. Кацаров. Цит. съч., с. 165. 
2 Пак там, с. 170.  
3 Виж чл. 31-33 от ТЗ (отм.) 
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жим имот нотариален акт не е необходим, а противопоставимостта се осигурява 

чрез вписване на нотариално заверено извлечение от описа към книгата за инвента-

рите и равносметките в имотния регистър. Интересен е въпросът относно момента, 

в който правата върху апортираното имущество преминават от съдружника в пат-

римониума на дружеството: дали транслативният ефект настъпва със сключването 

на дружествения договор, или с вписването на съответния актив в описа, подписван 

от всички съдружници. Анализът на чл. 74, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ТЗ (отм.) води по-
скоро до извода, че транслативният ефект настъпва с включването на дадения актив 

в описа, ако дружественият договор не предвижда друго, доколкото разпоредбата 

на чл. 74 от ТЗ (отм.) е диспозитивна. Подобно на съвременната българска дружес-

твеноправна уредба и отменения ТЗ по отношение на командитното дружество 

препраща към правилата за събирателното дружество, в това число и относно непа-

ричните вноски. Отликите между режима на двете дружества се състоят основно до 

въведената писмена форма за действителност на дружествения договор, с който се 

създава командитното дружество, а в заявлението до регистърния съд трябва да се 

съдържат и вноските, които правя ограничено отговорните съдружници. Доколкото 

дружественият договор не предвижда друго, ще се прилагат вече разгледаните пра-

вила, залегнали в чл. 74 от ТЗ (отм.).  
Вече бе споменато, че уредбата на дружествата с ограничена отговорност се на-

мира извън ТЗ (отм.) в отделен нормативен акт – ЗООД
1
. ООД е капиталово дру-

жество, поради което съдружниците, чиято отговорност е ограничена до стойността 

на основния им дял, участват с имуществени вноски в капитала на дружеството. По 

силата на чл. 9 от ТЗ (отм.) вноските могат да бъдат направени не само в пари, но и 

в имоти, като под имоти следва да се схващат всякакви имуществени права, които 

имат парична оценка и се намират в гражданския оборот. В случай на участие с 

непарична вноска, дружественият договор, който принципно е с нотариална заверка 

на подписите, трябва да съдържа точно името на съдружника, имота и паричната 

му стойност. Към заявлението за вписване управителят е длъжен да приложи спи-

сък на съдружниците, който показва основните дялове, записани от съдружника и 

вноските, които е направил срещу тях. Една от съществените отлики спрямо се-

гашния режим на апорта в ООД е липсата на изискване за независима оценка на 

апортираното имущество от вещи лица, назначавани от регистърния орган. За 

сметка на това е предвиден механизъм, гарантиращ обективността на приетата в 

дружествения договор оценка, който може би е по-адекватен от извършването на 

независима оценка на апортираното имущество. Съгласно чл. 9 от ТЗ (отм.) съд-

ружниците отговарят лично и солидарно пред дружеството за вредите, които са 

причинени както от невярна оценка на стойността на апортираното имущество, 

така и от неполагането на грижата на добрия търговец от страна на съдружниците 

при учредяване на дружеството. По-интересното е, че в посочените случаи дружес-

твените кредитори също могат да ангажират личната и солидарна отговорност на 

съдружниците, ако е накърнена възможността им за удовлетворение. Освен изло-

женото при заявяването на дружеството за вписване е трябвало да се представи 

                                                           
1 Закон за дружества с ограничена отговорност (нататък ЗООД), приет с Указ № 88 от 4 май 

1924 г., отм., ДВ, бр. 78/1951 г. 
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уверение, подписано от съдружниците, с което удостоверяват, че предметът на не-

паричната вноска се намира на разположение на управителите на дружеството, за 

което съдружниците отново носят отговорността по чл. 9 от ТЗ (отм.). Друга инте-

ресна отлика спрямо сегашния режим на апорта в ООД е изключването на възмож-

ността за частично внасяне на непаричната вноска, каквато се приема, че съществу-

ва по сега действащия ТЗ, независимо от липсата на изричен законов текст
1
. Чл. 12 

от ТЗ (отм.) изрично предвижда, че паричните вноски могат да бъдат направени 

частично, но когато основният дял се състои в имоти той трябва да бъде внесен 

изцяло към момента на вписването. Впечатление прави липсата на правила, които 

да уреждат вписването и противопоставимостта на апорта, когато негов предмет са 

права върху недвижими вещи, каквито правила са налични дори за персоналните 

дружества
2
, а както ще се види и по-долу и за акционерното дружество. Вероятно 

вписването на прехвърлянето на правата върху апортирания недвижим имот се е 

извършвало на основание чл. 1 и чл. 2 от Закона привилегиите и ипотеките
3
, където 

това задължение е уредено, а както бе посочено дружественият договор се сключва 

в писмена форма с нотариална заверка на подписите, каквато се изисква и от чл. 2 
от ЗПИ. Липсват правила за извършването на проверка на правата на вносителя, 

каквито се наблюдават в сега действащата уредба на апорта, но най-вероятно при-

чината е в изрично уредената лична и солидарна отговорност на съдружниците.  
Уредбата на апорта при акционерното дружество по отменения ТЗ е най-

детайлна в сравнение с тази на останалите търговски дружества, като се доближава 

изключително много до съвременния режим на непаричните вноски. Разбира се, 

налице са и някои отлики, които следва да бъдат отбелязани. Учредяването на АД 

по ТЗ (отм.) е било възможно единствено по сукцесивната система, т.е. чрез под-

писка. В случай че бъдещият акционер желае да участва в капитала на дружеството 

с непарична вноска, то предложението към подписката трябва да съдържа описание 

на предмета на непаричната вноска и стойността ѝ, като оценката се предоставя от 

три вещи лица, назначени от съда по искане на основателите. На самото учредител-

но събрание обаче се е определя стойността на апортираното право и акциите, кои-

то могат да бъдат записани срещу него, като не е възможно да се надхвърли даде-

ната от вещите лица оценка. Аналогично на днешния режим уставът трябва да съ-

държа описание на непаричната вноска, на вносителя ѝ и на оценката ѝ. Със споме-

натата ревизия на ТЗ от 1933 г. е конкретизиран моментът на настъпването на тран-

слативния ефект – вписването на устава на акционерното дружество в търговския 

регистър и обнародването му в Държавен вестник, което кореспондира на разпо-

редбата на чл. 73, ал. 4 от действащия ТЗ. По отношение на апорта на права върху 

недвижими имоти впечатление прави липсата на изискване за предоставяне на 

писмено съгласие на вносителя с нотариална заверка на подписа, а също и липсата 

на проверка на правата на вносителя, каквато след промените в Търговския закон с 

ДВ бр. 20/2013 г. се извършва на два пъти – от нотариуса при нотариалната заверка 

на подписа на вносителя върху съгласието му за апорта и от съдията по вписвания-

                                                           
1 Вж. Бобатинов, М., А. Калайджиев. Коментар на Търговския закон. С., изд. „Фенея“, 1998 г., с. 34.   
2 Виж по-горе относно правилата за събирателните и командитните дружества. 
3 Закон за привилегиите и ипотеките (ЗПИ), обн., ДВ, бр. 21/1908 г., отм., ДВ, бр. 92/1951 г. 
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та при представянето на необходимите документи за вписване в Службата по впис-

ванията. Същевременно липсва отговорност на съдружниците, каквато е предвиде-

на по ЗООД.  
В обобщение на изложения анализ могат да бъдат очертани следните тенденции 

в развитието на института на непаричните вноски: извеждането на правила за непа-

ричните вноски в общите разпоредби относно дружествата, които дават уредба на 

извършването на апорта при всички търговски дружества, като са съобразени спе-

цифични изисквания за капиталовите търговски дружества; въвеждане на изисква-

не за независима оценка на апортираното имущество при всички видове капитало-

ви търговски дружества; нормативно установяване на единен момент за премина-

ването на правата от вносителя върху дружеството при всички търговски дружества 

и не на последно по важност място извършването на поне една проверка на правата 

на вносителя при апорт на вещни права върху недвижим имот, която се извършва 

от външен спрямо дружеството субект. 
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ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ 

ПРАВА ПРИ ЗАКРИЛАТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ. 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕШЕНИЕТО НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ ПО ДЕЛО C-128/11 USEDSOFT GMBH V ORACLE 

INTERNATIONAL CORP 

докторант Антица Генева,  

ЮФ, УНСС,  

antitsa@yahoo.com  

Ключови думи: авторскоправна закрила на компютърните програми, прекра-

тяване на правото на разпространение на компютърна програма, законен приоб-

ретател, изтегляне на компютърни програми онлайн, вторичен пазар за компю-

търни програми 

 

Summary: Following a request for a preliminary ruling by the German Federal Su-

preme Court ("BGH"), the European Court of Justice held in Case C-128/11 Used Soft v. 

Oracle that the sale of “used” software (meaning one that is already acquired on the 

basis of a license agreement by a user) is permissible when sold in the European Union. 

The decision therefore opens up the software market to secondary market for “used” 

software limited to the territory of the European Union. It has significantly influenced the 

market for software as well as other markets such as the market for online books, maga-

zines, etc. Based on this ECJ decision, reselling software programs originally distributed 

via download by the website of the owner does not infringe the copyright holder's distri-

bution right, provided that the originally downloaded copy is deleted or rendered unusa-

ble by the owner. 

 

Key words: Legal protection of computer programs, marketing of used licences for 

computer programs downloaded from the internet, Directive 2009/24/EC – Articles 4 (2) 

and 5 (1) – exhaustion of the distribution right, concept of lawful acquirer 

 
 
Въведение 
Компютърните програми се закрилят като литературни произведения по смисъ-

ла на член 2 от Бернската конвенция за закрила на литературни произведения
1
. Тази 

закрила се прилага към компютърните програми, независимо от начина или форма-

                                                           
1 Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, посочен като 

Бернската конвенция от 9 септември 1886. 
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та на тяхното външно изразяване.
1 Съгласно разпоредбите на Закона за авторското 

и сродните му права (ЗАПСП)
2 авторът има изключителното право да използва 

създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, 

освен в случаите, за които този Закон разпорежда друго. 
Съгласно разпоредбата на чл. 15. (1) от Закона за авторското право и сродните 

му права, авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може 

да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане то-

ва, с изключение на обектите посочени изрично в Закона, при които това право се 

уговаря по договор. 
Решението по делото C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp става 

основополагащо относно тълкуването на правомощията на автора на компютърна 

програма и прилагането на принципът за изчерпване на авторско право по отноше-

ние този конкретен обект. Решението трансформира не само пазара на такива про-

дукти, но има отражение и върху други пазари като пазара за продажба онлайн на 

електронни, книги, списания и други, тъй като определя условията за създаване на 

законен пазар на такива продукти „втора ръка“ 
 
Съдържание на изчерпването на авторско право 
Изчерпването на авторско право засяга част от правата на автора на компютърна 

програма да разгласява програмата, а именно правото да я разпространява. Всички 

други права от обема на авторското право остават извън него пределите на изчерп-

ването. Ето защо и Законът за авторското право и сродните му права възприема 

понятието „прекратяване на правото на разпространение“. 
Принципът предвижда, че първата продажба или друга сделка на територията на 

държавите – членки на Европейския съюз, с която се прехвърля собствеността вър-

ху оригинала на произведението или на екземпляр от него, извършена от носителя 

на авторското право или с негово съгласие, води до прекратяване на правото на 

разпространение върху тях на тази територия, с изключение на правото да се раз-

решава по-нататъшното им отдаване под наем.  
Принципът е възприет в чл. 18а от Закона за авторското право и сродните му 

права както и от имплементираните в него две директиви, уреждащи правата върху 

компютърни програми – Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското 

право
3 и сродните му права в информационното общество, авторите на компютър-

ни програми (Директива 2001/29/ЕО) и и Директива 2009/24 относно правната за-

щита на компютърните програми (Директива 2009/24).
4 

                                                           
1 Чл. 4 от Договора на СОИС за авторското право, приет от Световната организация за интелекту-

ална собственост (СОИС) в Женева на 20 декември 1996 г. 
2 Чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП. 
3 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармо-

низирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество 

(ОВ L 167, с. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, с. 230). 
4 Директива 2009/24, последната кодифицира Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 го-

дина относно правната защита на компютърните програми (ОВ L 122, с. 42; Специално издание на 

български език, 2007 г., глава 17, том 1, с. 114). 
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Съгласно разпоредбите на директивите въпросът за изчерпване на правото не 

възниква в случая на услуги, и по-специално на онлайн услуги. Това също се при-

лага за материализирано копие на произведение или друг обект, реализиран от пол-

звател на такава услуга със съгласието на притежателя на право. Следователно съ-

щото се отнася до използването и отдаването под наем на оригинала и на копията 

на произведения или друг обект, които са услуги по своята същност. За разлика от 

CD-ROM или CD-I, при които интелектуалната собственост е включена в матери-

алния носител, а именно стока, всяка онлайн услуга е в действителност акт, който 

следва да подлежи на разрешително, когато авторското право или сродните му пра-

ва предвиждат това
1. 

Друго важно изключение, което директивите посочват, относно прилагането на 

принципа е, че авторското право не се изчерпва по отношение на оригинала или на 

копия от него, продадени от притежателя на правото или с негово съгласие извън 

Европейския съюз, което очертава и неговите териториални предели.
2 

По силата на член 4 (1) от Директива 2009/24/ЕО относно правната защита на 

компютърните програми авторът на компютърна програма притежава изключител-

ното право да извършва или да разрешава: постоянното или временното възпроиз-

веждане на програмата (член 4 (1) (а)), преводът или друга промяна на програмата 
(член 4 (1) (б)), всяка форма на публично разпространение (включително наемане) 

на оригинала или копия на програмата (член 4 (1) (в)). 
По силата на член 4 (2) първата продажба на копие от програмата от титуляра на 

правата (или с тяхно съгласие) в ЕС изчерпва правото на разпространение на това 

копие в рамките на ЕС, с изключение на правото на контрол под наем на програма-

та (или копие от него). 
Концепцията за изчерпване не позволява на носителя на правото да контролира 

търговската експлоатация на компютърна програма, пусната на вътрешния пазар на 

Европейския съюз посредством първата ѝ продажба с негово съгласие. 
 
Делото C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp 
Факти 
Оracle разработва и разпространява компютърни програми. То притежава изк-

лючителните авторски права за използване на тези програми.
3
, повечето от които се 

изтеглят от неговите клиенти от интернет. Правото на всеки потребител да използ-

ва компютърната програма се урежда от договор за използване на програмата, кой-

то предвижда, че в замяна на плащане на еднократна такса, клиентът получава не-

изключително, непрехвърлимо право да използва компютърната програма за неог-

раничен срок. Съгласно отделно споразумение за техническо обслужване клиенти-

те могат да изтеглят актуализации и програми за коригиране на грешки от сайта на 

Oracle. 
UsedSoft търгува с използвани лицензи за компютърни програми и по-специално 

с права за използване на компютърните програми на Oracle. За целта UsedSoft при-

                                                           
1 Съображения 28 и 29 от Директива 2001/29/ЕО. 
2 Съображения 28 и 29 от Директива 2001/29/ЕО. 
3 Параграф 20 от Решението C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. 
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добива такива права за използване от клиентите на Oracle или дори част от тях, 

когато първоначално придобитите права се отнасят до брой потребители, който 

надхвърля нуждите на първия приобретател
1. 

Oracle възразява срещу тази дейност на UsedSoft и получава разпореждане от 

Мюнхенския окръжен съд, с което ограничава UsedSoft да осъществява извършва-

нето им. UsedSoft обжалва пред германския федерален съд, който отнася няколко 

въпроса относно тълкуването на Директива 2009/24/ЕО относно правната защита на 

компютърните програми пред Съда на ЕС. 
 
Решение на Съда на ЕС относно изчерпването на правото  
на разпространение и тълкуването на понятието „продажба на копие“ 
Съдът на ЕС постановява, че за да може правото на разпространение на прите-

жателя на авторските права да бъде изчерпано по силата на член 4 (2) от Директи-

вата по отношение на копие на компютърната програма, сделката между автора 
(компанията Oracle) и нейният клиент трябва да имат за предмет „продажба на ко-

пие“ на програмата. Когато един клиент сваля от интернет копие на Oracle и прие-

ма условията на лицензионния договор, съгласно който тя получава правото да 

използва това копие за неограничен срок срещу заплащане на такса, такава сделка е 

равнозначна на „продажба“ за целите на чл. 4 (2) от Директивата и включва прех-

върляне на правото на собственост в това копие. 
Съдът на ЕС постановява, че понятието „продажба на копие“ в член 4 (2) обх-

ваща всички ситуации, при които е налице предоставяне на право на ползване на 

копие от компютърна програма, за неограничено време срещу заплащане на такса, 

и всяка такава  „продажба“ ще предизвика прилагането на разпоредбите за изчерп-

ването на авторски права по Директивата. Следователно дори ако лицензионното 

споразумение забранява по-нататъшно прехвърляне, носителят на авторските права 

вече не може да се противопостави на препродажбата на това копие.
2 

Съгласно параграф 88 от Решението: „...в случай на препродажба на лиценз за 

използване, който поглъща препродажбата на изтеглено от уебсайта на носителя на 

авторското право копие от компютърна програма, лиценз, първоначално предоста-

вен от този носител на авторско право на първия приобретател без ограничение във 

времето и срещу заплащането на цена, която позволява на носителя на правото да 

получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието от 

неговото произведение. Вторият приобретател на лиценза, както и всеки последващ 

негов приобретател, може да се позове на предвиденото в член 4, параграф 2 от 

тази Директива изчерпване на правото на разпространение и следователно да се 

счита за законен приобретател на копие от компютърна програма по смисъла на 

член 5, параграф 1 от Директивата, като се ползва от предвиденото в последната 

разпоредба право на възпроизвеждане“. 

                                                           
1 Параграф 24 от Решението C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. 
2 Параграф 83-88 от Решението C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. 
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Без значение е дали компютърната програма е на разположение в някоя физи-

ческа форма (например CD или DVD), или чрез интернет за сваляне; и в двата слу-

чая сделката е „продажба“ на съответния екземпляр на компютърна програма, а 

изчерпването на правото на разпространение се простира до поправки или актуали-

зации, направени от притежателя на авторските права по силата на договор за под-

дръжка.  
Съдът постановява, че член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 от Директива 

2009/24 трябва да се тълкуват в смисъл, че в случай на препродажба на лиценз за 

използване, който поглъща препродажбата на изтеглено от уебсайта на носителя на 

авторското право копие от компютърна програма, лиценз, първоначално предоста-

вен от този носител на авторско право на първия приобретател без ограничение във 

времето и срещу заплащането на цена, която позволява на носителя на правото да 

получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието от 

неговото произведение, вторият приобретател на лиценза, както и всеки последващ 

негов приобретател, може да се позове на предвиденото в член 4, параграф 2 от 

Директивата изчерпване на правото на разпространение и следователно да се счита 

за законен приобретател на копие от компютърна програма по смисъла на член 5, 
параграф 1 от Директивата, като се ползва от предвиденото в последната разпоред-

ба право на възпроизвеждане
1. 

Така въз основа на горното тълкуване съдът определя UsedSoft като  „законен 

приобретател“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2009/24, който има 

право: на поправено и актуализирано копие от разглежданата компютърна програ-

ма да предприема изтегляне на това копие от уебсайта на носителя на авторското 

право, което изтегляне представлява необходимото възпроизвеждане на компютър-

на програма, позволяващо на новия приобретател да използва програмата по съв-

местим с нейното предназначение начин
2. 

 
Отражение на решението върху договорите за използване  
на компютърна програма 
Предпоставки 
Решението на съда позволява продажбата на вече придобито право на използва-

не на компютърна програма, при наличието на следните предпоставки: 
• правото на използване е предоставено за неограничено време; 
• правото се преотстъпва като цяло. 
Договорните клаузи, които забраняват прехвърляне на правото на използване на 

компютърна програма, не може да се използват за предотвратяване на такива преп-

родажба. Подобно на Oracle повечето програма ни разработчици “продават“ прог-

рама чрез предоставяне на постоянни лицензи в замяна на такса. Решението значи-

телно ограничава този бизнес модел, тъй като създава прецедент, който да отговаря 

пазар за  „втора употреба“ компютърни програми, където авторите не биха могли 

да се противопоставят на последващо разпространение от приобретателя по негово 

воля и преценка. 
                                                           

1 Параграф 88 от Решението C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. 
2 Пак там. 
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За авторите остава възможността да възприемат предоставянето на използване 

на компютърна програма на принципа на общо фирмено предоставяне за блокове 

от потребителите, а не предоставяне на отделни договори за всяка отделна покупка 

на компютърна програма. В решението си СЕС постановява, че приобретател няма 

право да раздели правото и да препродаде единствено правото на използване на 

дадената компютърна програма, съответстващо на определен от него брой ползва-

тели
1. 

Така подписването на отделни договори за предоставяне на ползване върху ком-

пютърна програма за всеки отделен случай може винаги да попадне под дефиници-

ята на „продажба на компютърната програма за целите на изчерпването на авторски 

права и ще бъде значително по-лесно за ползвателя да препродаде програма, която 

вече не му е нужна на вторични пазар за „употребявани програми“. 
 
Възможности за ползвателите 
За ползвателите по силата на договора възниква право да се разпореждат или да 

продават програмата на трети лица без съгласието на автора по всяко време, когато 

тя стане ненужна за тях. Тъй като „използваната“ всъщност е идентична с доставе-

на от автора програма, тя може да се конкурира и с цените на програма, доставена 

директно от автора.  
 
Технически мерки за защита на автора на компютърната програма 
Съдът на ЕС постановява, че би било допустимо за носителя на авторското пра-

во носителят на авторското право, който разпространява копия от компютърна 

програма, записани върху материален носител, какъвто е CD-ROM или DVD, за 

който би възникнало затруднение, тъй като за него би било много трудно да прове-

ри дали първоначалният приобретател не е създал копия от компютърната програ-

ма, които продължава да използва, след като е продал своя материален носител, да 

използва „класически“ или „цифрови“ защитни технически мерки, каквито са клю-

човете
2. 

 
Заключение 
Решението на СЕС потвърждава, че продажбата на компютърни програми чрез 

интернет трябва да бъде третирана по същия начин, както продажбата им чрез пре-

даване в материален формат. С това съдът създава условия за вторичен пазар на 

компютърни програми в рамките на Европейския съюз, както и на други вторични 

пазари (на онлайн книги, списания и др.), свързани с продажба по интернет при 

спазването на посочените в решението изисквания за изчерпване на правото на 

авторите на разпространение на програмата.  
 

                                                           
1 Параграф 69 от Решението C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. 
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ЯВЛЕНИЕТО SOFT LAW И НЕГОВОТО МЯСТО  
В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ДОБРОТО КОРПОРАТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

докторант Елина Кърпачева,  

ЮФ, УНСС,  

elina_karpacheva@hotmail.com 

Резюме: настоящият доклад (1) прави опит за дефиниция на незадължителния 

регулаторен комплекс (soft law) в областта на доброто корпоративно управление 

и (2) след това скицира възможните начини на взаимодействието му с българско-

то дружествено право. Практиките и стандартите, приети и следвани от бизне-

са, трудно се вместват в институционализираната йерархия от правила, основа-

ващи се на конституционна основа и легитимирани пред обществото благодаре-

ние на демократичното парламентарно представителство и конституционните 

принципи и свободи, което представлява държавния правен ред. Настоящият док-

лад не търси решения, а иска да подчeртае важността на въпроса – как дружес-

твеното право реагира на правилата, стандартите и практиките, приети от 

частноправните субекти в икономическата сфера извън традиционния демокра-

тичен процес на нормосъздаване от държавата – дали ги одобрява (легитимира), 

абсорбира, или се разграничава от тях. От отговора зависи в крайна сметка и 

върховенството на закона.  

 

Ключови думи: незадължителен регулаторен комплекс, квазиправни норми, по-

зитивизъм, добро корпоративно управление, концептуални теории, ЕС 

 

Summary: This work in progress (1) makes an attempt to provide a definition of soft 

law in the area of corporate governance and (2) maps the possible entry points of soft 

law norms in Bulgarian corporate law. Private practices and standards adopted and 

followed by businesses hardly fit the institutionalized hierarchy of norms, grounded in the 

constitutional foundations of the State and legitimized by the democratic law-making 

process and the constitutional rights and powers, i.e. the State’s legal order. This inquiry 

does not provide with solutions, just highlights the importance of the following question: 

how corporate law reacts to the non-binding social norms, standards and practices 

adopted by private sector outside the democratic law-making process – whether it en-

dorses (legitimates) them, absorbs them entirely or disposes of them. In the end of the day 

from the answer hinges the rule of law.  

 

Key words: soft law, legitimacy, corporate governance, positivism, multi-level gov-

ernance, EU 
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Благодарение на напредъка на науката и технологиите бързината и новите въз-

можности и форми за „правене” на бизнес наблюдаваме две противоположни, но и 

взаимообвързани явления в областта на законотворчеството. От една страна, това е 

увеличението на държавното регулиране на икономическите отношения на нацио-

нално ниво. Причините за това са желанието на държавите да овладеят процесите 

на глобализацията и да защитят своя държавен суверенитет, т.е. правото си да 

уреждат отношенията на своя територия и в интерес на своите граждани. Много от 

тези нормативни актове се съсредоточават върху най-малките подробности, прила-

гат се и се тълкуват с висока степен на формализъм и създават за бизнеса едно не-

леко бреме, което в някои по-тежки случай действа като бариера за встъпване или 

оставане на пазара
1
. От друга страна, се появяват нови форми на регулация

2
, соци-

ални правила за поведение без задължителната сила, които не са скрепени с дър-

жавна принуда. Те се различават по един или повече от критериите на юридическия 

позитивизъм за правна норма
3 и са резултат от отношения на саморегулация по 

хоризонтала. Държавните институции играят ограничена роля при създаването и 

разпространението на тези нови форми на управление на социалните отношения, но 

само като един от множеството участници
4
. Следователно възниква въпросът как 

правната система реагира на правилата, стандартите и практиките, приети от част-

ноправните субекти в икономическата сфера извън традиционния демократичен 

процес на нормосъздаване от държавата – дали ги одобрява (легитимира), абсорби-

ра или се разграничава от тях. От отговора зависи в крайна сметка и върховенство-

то на закона. Изследването на този проблем е твърде интересно, тъй като се оказва, 

че в условията на глобализиращи се пазари процесът на вземане на решения в тър-

говските дружества, (т.нар. вътрешно корпоративно управление
5
) и поведението на 

                                                           
1 Бел. авт. като случаят за формалния отказ на КФН да позволи първичното публично предлагане 

на Roobar, вж. статията във в. „Капитал”  от 6 октомври 2015, http://www.capital.bg/ biznes/kompanii/ 
2015/10/06/2622695_s_neiasni_motivi_kfn_otkaza_desertite_roobar_ot_borsata/  

2 Бел. авт. в англоезичната литература терминът е “new governance” – преводът на български е по-
скоро описателен като „нов начин на управление”. 

3 Правната норма е валидна, ако: (1) съответства на стояща по-високо в нормативната йерар-

хия норма и (2) сама по себе си е установена с валиден от своя страна правосъздаващ акт; вж. 

Вълчев, Д. От апология на правната норма към теория на правния ред. С., 2003, с. 80-90. Сравни 

също теорията на „крайния” позитивист Джоузеф Рац, че разграничението между правната норма 

и другите социални правила за поведение зависи единствено от техните източници без прибягва-

не до някакъв оценъчен елемент на тяхното съдържание. За него са важни командите на правото, 

които черпят своята легитимност от авторитета на законодателя, а високата степен на институци-

онализираност води до превръщането на правото в най-важната нормативна система в общество-

то, която контролира човешкото поведение. Raz, J. The Concept of Legal System. Oxford, 1970. 
4 Както предизвиква Teubner: “какво остава от правния ред, ако той бъде „деконструиран” – съ-

ществуване на правила с различни източници, „многоконтекстни”, без унифицираща цел, „плод на 

множеството съперничещи си дискурси в обществото”. Gunther Teubner, The King’s Many Bodies: The 

Self-Deconstruction of Law’s Hierarchy, 31(4) Law & Society Review, 763 (1997). 
5 Или вътрешните отношения между инвеститорите, съветите и висшия мениджмънт често 

концептуализирани с помощта на икономическата наука, вж. Roe, Mark J. The Institutions of Cor-
porate Governance (August 1, 2004), Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 488.  

http://www.capital.bg/%20biznes/kompanii/%202015/10/06/2622695_s_neiasni_motivi_kfn_otkaza_desertite_roobar_ot_borsata/
http://www.capital.bg/%20biznes/kompanii/%202015/10/06/2622695_s_neiasni_motivi_kfn_otkaza_desertite_roobar_ot_borsata/
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дружеството спрямо външните за него лица (външно корпоративно управление
1
), са 

силно повлияни именно от такива „незадължителни” квазиправни норми.  
Институционалната рамка на корпоративното управление представлява сложен 

„пъзел”, състоящ се от вторично законодателство на ЕС, законови и подзаконови 

източници на националното право и принципи и стандарти за поведение, приети от 

бизнес средите. Резултатът е не само взаимодействие на правни режими във верти-

кала, но и по хоризонтала между норми, приети от публичната власт и такива, съз-

дадени от отделни частни организации – квазиправни актове без обвързваща юри-

дическа сила, както и договорни правила за поведение, чрез които бизнесът актив-

но и независимо от държавното право самоустройва своята икономическа актив-

ност. Тази система на „регулация на множество нива” (multi-level governance) пос-

тавя пред изпитание традиционното разбиране за върховенството на националното 

право
2 най-малко на няколко нива, които сами по себе си заслужават самостоятелно 

проучване. На едно вертикално ниво от страна на Европейския съюз се наблюдава 

навлизането на незадължителен регулаторен комплекс, който е създаден извън 

предвидената демократична процедура за приемане на първично и вторично зако-

нодателство на ЕС
3
. На едно второ хоризонтално ниво на регулация идват множес-

твото правила, практики и принципи, приети от частни обединения от специалисти 

от съответния бранш и използвани широко от бизнеса в неговата дейност, които de 

facto създават стандарти за поведението на търговските дружества. Те са именно и 

                                                           
1 Образуване на волята на дружеството и вземането на оптимални решения и контрол върху 

вече взетите решения относно отношенията на съответното търговско дружество с по-широк 

кръг заинтересовани страни (стейкхолдъри) – работници, кредитори, клиенти и т.н. 
2 Разбирано като институционализирана йерархия от правила, основаващи се на една консти-

туционна основа и легитимирани пред обществото благодарение на демократичното парламен-

тарно представителство и конституционните принципи и свободи, вж.: Милкова, Д., Е. Мосинов. 

Обща теория на правото. Б., 2000; Радев, Д. Нормативната структура на правото. С., 2008. 
3 Да оставим на страна, че съществува и един предшестващ въпрос – за разделянето на компетен-

циите по вертикала между законодателите на държавите – членки и Европейския съюз, в областта на 

дружественото право и регулирането на финансовите пазари. Държавите членки се характеризират 

със значителни различия във виждането си относно ролята и значението на корпорацията в общество-

то (като се започне от акционерно ориентираното Обединено кралство и си стигне до заинтересовано-

то от стейкхолдърите немско или скандинавско корпоративно управление) и корпоративната социална 

отговорност. Също така съществуват значителни различия и в по-традиционни за корпоративното 

управление въпроси като възнагражденията на директорите и висшия мениджмънт, участието на 

служителите/работниците в управлението и структурата на Бордовете. Историята на европейското 

дружествено право показва, че без опитите за сближаване на законодателствата е невъзможно пости-

гането и стабилизирането на Общия европейски пазар, не биха могли да се упражняват свободното 

движение на капитали, работници и свободата на установяване би била застрашена и тези причини са 

ръководели европейския законодател при приемането на актове в тази област. Интересен анализ на 

правните основания в договорите на Европейския съюз за хармонизация в областта на дружественото 

право и регулирането на капиталовия пазар и използването на принципа на субсидиарността като 

механизъм за по-големи или по-малки компетенции на Съюза в тази област, вж. Fleischer, Holger. 
Corporate Governance in Europa als Mehrebenensystem – Vielfalt und Verflechtung der Gesetzgeber, 
Standardsetzer und Verhaltenskodizes (Corporate Governance in Europe as a Multi-Level System – 
Plurality and Interaction of Legislators, Standard Setters and Codes of Conduct) (March 20, 2012). 
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR). Vol. 41, No. 2-3, pp. 160-196, April 2012; 
Max Planck Private Law Research Paper No. 12/8. 
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най-голямото предизвикателство за върховенството на националните правни сис-

теми. Интересното е, че тези частни форми на регулация съществуват както на на-

ционално, така и на едно транснационално ниво в голяма степен независимо от 

границите на държавните юрисдикции. Ето защо чуждестранната литература об-

съжда въпроса за ролята и мястото на soft-law през призмата на международните 

отношения
1
. На трето място, това са всички вътрешни документи, наред с уставите, 

на големите акционерни дружества, които играят ролята на нормативни актове за 

съответната корпоративна група и биват препредавани през границите на съответ-

ните юрисдикции по веригата от дъщерни дружества по силата на договорни отно-

шения. Това е т.нар. саморегулация на бизнеса чрез договор. 
Настоящият доклад ще скицира как дружественото право реагира на правилата, 

стандартите и практиките, приети извън традиционния демократичен процес на 

нормосъздаване на отделните нива – дали ги одобрява (легитимира), абсорбира или 

се разграничава от тях.  
На Европейско ниво съществуват множество примери за незадължителен регу-

латорен комплекс в областта на корпоративното управление под формата на препо-

ръки (recommendations), насоки (guidelines) и планове за действие (action plans). 
Препоръките според чл. 288, пара. 5 от ДФЕС нямат обвързваща сила, но все пак 

имат индиректен правен ефект. Те често биват вземани предвид от Съда на Евро-

пейския съюз, ако помагат при интерпретацията на разпоредбите на Европейското 

право (на договорите и на регламентите) и на правото на държавите членки (при 

имплементацията на директивите). Нещо повече, по този индиректен начин дори и 

националните съдилища трябва да се съобразяват със съдържанието на „незадъл-

жителните” препоръки (soft-law). Подобна функция на незадължителния комплекс 

по конкретизация на съдържанието на влезли в сила актове със задължителна сила 

би могла да бъде определена като „последваща” или „постправна”. Обратно – пре-

поръките често представляват предварителен документ, който показва позицията на 

Комисията и/или Съвета по отделен въпрос и след като бизнесът съобразява пове-

дението си с техните предписания, те служат за едно последващо превръщане на 

незадължителните предписания в правни норми – т.нар. преправна или подготви-

телна функция на soft law
2
. Интересен пример за подобен процес е свързан с препо-

ръката на Комисията относно режима за възнаграждението на директорите на лист-

ваните дружества
3
, която довежда до промяна в законодателната рамка относно 

                                                           
1 Guzman, Andrew T. and Meyer, Timothy. International Soft Law (August 4, 2010). The Journal of 

Legal Analysis, Vol. 2, No. 1. Abbott, Kenneth W. and Snidal, Duncan, Hard and Soft Law in International 
Governance (2000), International Organization, Vol. 54, p. 421. Shaffer, Gregory and Pollack, Mark A. Hard 
vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance (June 26, 2009). 
Minnesota Law Review, Vol. 94, pp. 706-99, 2010; 

2 Бел. авт. В англоезичната литература този процес е познат с наименованието “hardening of soft-
law”. 

3 Commission Recommendation 2009/385/EC of 30 April 2009 completing Recommendations 
2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed 
companies, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:mi0019  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32009H0385
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004H0913
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32005H0162
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:mi0019
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тази материя в Германия
1
, т.е. незадължителният регулаторен комплекс (soft law) на 

европейско ниво е послужил за законодателна промяна на национално ниво
2
. Раз-

бира се, промяната е свързана с привнасянето на елемента „задължителност”, със 

скрепяването със силата на държавната принуда на подходящите стандарти за въз-

награждение на директорите. От съдържателна гледна точка обаче правилото за 

поведение, идващо от един друг правен ред, остава непроменено от страна на наци-

оналния законодател. Той приема върховенството на предписания, които самият 

той не е обсъдил и създал. Все пак националният правен режим в този случай се 

справя с предизвикателството, насочено към върховенството на неговия закон, като 

формално приема и абсорбира
3
 стандарти и практики за добро корпоративно уп-

равление, които придават определени качества на неговото съдържание, желани от 

лицата или продиктувани от икономическите сили в обществото
4. 

Освен подготвителна и последваща функция препоръките на ЕС могат да дейст-

ват и паралелно със съответното законодателство. Тогава интерес от научна гледна 

точка представлява проучването на взаимодействието между soft law и дружестве-

ното право на съответната държава особено ако съществуват съдържателни проти-

воречия между тях. Като примери в сферата на външното корпоративно управление 

могат да бъдат дадени препоръките на Комисията относно външното гарантиране 

на качеството на задължителните одитори и одиторските дружества, одитиращи в 

обществен интерес
5 и относно ограничаването на гражданскоправната отговорност 

на задължителните одитори и одиторски дружества
6
. В сферата на вътрешното кор-

поративно управление пример е препоръката
7 относно ролята на независимите не-

изпълнителни директори на дружествата.  
Още по-голям проблем от гледна точка на принципа на правовата държава пред-

ставляват насоките, съдържащи се в зелени книги и плановете за действие на Ко-

                                                           
1 Бел. авт. през август 2009 е приет Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergьtung; (VorstAG), за 

кратко описание на неговото съдържание вж. http://www.mondaq.com/x/116734/ Directors+Officers/ 
New+Developments+in+Management+Board+Compensation. 

2 Бел. авт. разбира сe процесът е далеч по-сложен, тъй като остават препоръките на Немския ко-

декс за корпоративно управление като soft-law по този въпрос, идващи от имплементацията на Прин-

ципите на ОИСР за корпоративно управление – незадължителен регулаторен комплекс, идващ на ниво 

транснационално право.  
3 Walker, Neil and De Burca, Grainne, Reconceiving Law and New Governance (May 2007) European 

University Institute Working Paper No. 2007/10. 
4 В случая с Германия основната цел е прозрачност в определянето на възнаграждението на дирек-

торите, повишаване на подотчетността и по-голяма възможност за участие на акционерите при взема-

нето на решения в тази област с оглед защитата на инвеститора.  
5 Commission Recommendation on external quality assurance for statutory auditors and audit firms 

auditing public interest entities, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:EN:PDF. 

6 Commission Recommendation of 5 June 2008 concerning the limitation of the civil liability of statutory 
auditors and audit firms http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.162.01.0039.01.ENG. 

7 Commission Recommendation (2005/162/EC) on the role of (independent) non-executive or 
supervisory directors, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052: 
0051:0063:EN:PDF. 

http://www.mondaq.com/x/116734/%20Directors+Officers/%20New+Developments+in+Management+Board+Compensation
http://www.mondaq.com/x/116734/%20Directors+Officers/%20New+Developments+in+Management+Board+Compensation
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.162.01.0039.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.162.01.0039.01.ENG
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мисията в областта на корпоративното управление
1
, приети по т.нар. „отворен мо-

дел на координация
2
”. Според Fleischer

3 това ниво на незадължителен регулаторен 

комплекс ще става все по-застъпено особено в сфери като: насърчаването на учас-

тието на жените в съветите на директорите и висшия мениджмънт, вътрешните и 

външните оценки за професионализма на директорите, тестовете за качеството на 

разкриваната финансова (и не-финансова информация), кодексите за инвестицион-

ното поведение на институционалните инвеститори. 
Плурализмът в корпоративното управление се проявява най-силно с нарастване-

то на броя и значението на частните обединения, които създават стандарти за пове-

дение на бизнеса. Те именно създават т.нар. „мигриращи стандарти”
4 на едно тран-

снационално ниво, чиито адресати са не само законодателите на държавите, но и 

индиректно самите корпорации чрез своите вътрешни нормативни актове. Тези 

частни обединения винаги имат някаква степен на собствена институционализира-

ност, която придава легитимност на създадените от тях стандарти. Примери в об-

ластта на корпоративното управление са международните стандарти за финансова 

отчетност (international financial reporting standards), приети от Съвета по междуна-

родни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board) или между-

народните стандарти за одит и контрол на качеството, създавани от Съвета за меж-

дународни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (Internatio-
nal Auditing and Assurance Standards Board5

). Пример за soft law, създаден от част-

ноправен субект на национално ниво, са правилата на Българската фондова борса 

за добро корпоративно управление, които дружествата, желаещи допускане до пуб-

лично търгуване, трябва да посрещнат като минимален стандарт. Националният 

кодекс за корпоративно управление е типичният пример за документ, който обоб-

                                                           
1 Green paper on the EU corporate governance framework COM(2011) 164 final, http://ec.europa.eu 

/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf#page=2; Green paper on Corporate gover-
nance in financial institutions and remuneration policies COM(2010) 286 final, http://ec.europa.eu/ 
internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf.  

Action Plan: European company law and corporate governance – a modern legal framework for 
more engaged shareholders and sustainable companies COM/2012/0740 final, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52012DC0740.  

2 Процесът на създаване на правила за поведение започва по инициативата на различни аген-

ции или мрежи от специалисти на европейско ниво и/или държавите членки, които договарят 

рамкови цели и графици за тяхното постигане, както и качествени и количествени показатели за 
измерване и сравняване на резултатите. Те си сътрудничат на едно хоризонтално ниво, а целта е 

обмен на информация и съвместно обучение. Националните правителства и регулатори след това 
имат право да преценят как да постигнат начертаните цели съобразно зададените критерии, съоб-

разявайки се с отнапред формулирани водещи принципи и вземайки предвид националните 

правни различия в дадената сфера. Повече за „отворения модел на координация” (open method of 

coordination) като нов модел за управление (new governance approach) вж. Riles, Annelise, Is New 
Governance the Ideal Architecture for Global Financial Regulation? (August 1, 2013), Cornell Legal 
Studies Research Paper No. 14-03. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2334343. 

3 Вж. Fleischer, Holger, Corporate Governance in Europa als Mehrebenensystem, supra note 8. 
4 Zumbansen, Р. Neither ‘Public’ Nor ‘Private’, ‘National’ Nor ‘International’: Transnational Corporate 

Governance from a Legal Pluralist Perspective (June 17, 2010). Osgoode CLPE Research Paper No. 22/2010. 
5 За мисията и структурата на IASB вж. http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and- 

IASB.aspx и http://www.iaasb.org/about-iaasb. 

http://ec.europa.eu/%20internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf
http://ec.europa.eu/%20internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52012DC0740
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52012DC0740
http://ssrn.com/abstract=2334343
http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-%20IASB.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-%20IASB.aspx
http://www.iaasb.org/about-iaasb
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щава незадължителни насоки и правила (soft law)1
, по отношение на чието съдър-

жание законодателят няма своята дума и които не са приети по предвидената в 

Конституцията законодателна процедура. Интересно е, че правилата в него по свое-

то съдържание имат транснационален характер, тъй като са съобразени с най-
добрите практики на бизнеса, събрани и разпространявани от Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
2
. Други примери за „нормотвор-

ческа” дейност от страна на бизнеса са кодексите за поведение от страна на инсти-

туционалните инвеститори
3
, които се срещат в много държави. Те пряко влияят на 

качеството на вътрешното корпоративно управление на дружествата като засилват 

активизма на акционерите и подотчетността при управлението. Те могат да направ-

ляват поведението на акционерните дружества в съответствие с принципи на дру-

жественото право като закрила и равнопоставено третиране на акционерите и често 

обогатяват смисъла на разпоредбите на търговското право, които изостават от мо-

дерното развитие на инвестиционните процеси
4.  

Някои автори смятат „отворения модел на координация”
5 и регулирането чрез 

кодекси и мигриращи стандарти за предизвикателство към легалността на правната 

система, а оттам нежелано явление от гледна точка на върховенството на закона. 

Ако за критерии бъдат взети осемте правила за вътрешна моралност на правото на 

Лон Фулър
6
, тогава на незадължителния регулаторен комплекс трябва да бъде отка-

зана възможността да регулира ефективно и легитимно обществените отношения, 

тъй като липсата на съвкупността от тези осем процесуални правила всъщност 

представлява липсата на функционираща правна система въобще
7
. При този подход 

сме изправени пред тезата на разделяне и противопоставяне на право и не-право, за 

която говорят Walker и De Burca
8
. Незадължителните правила обаче позволяват 

                                                           
1 Авторката е имала възможността да обсъди валидността, легитимността и ефективността на този 

документ и начина му на приемане от правната система, вж. Кърпачева, Е. „Национален кодекс за 

корпоративно управление – валидност, легитимност и ефективност на стандартите за добро управле-

ние”, доклад към годишна научна конференция на ЮФ на УНСС (ноември 2014 г.). 
2 Примери за подобни транснационални soft-law документи са: Принципите за корпоративно уп-

равление (2015), http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf, Насоките на 

ОИСР за мултинационалните корпорации http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf и Насоките за 

корпоративно управление на притежаваните от държавата предприятия (2015), http://www.oecd.org/ 
daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf  

3 Например в Обединеното кралство съществува UK Stewardship Code, който значително променя 

поведението на акционерите при провеждането на инвестиционния процес и управлението на дружес-

твата в съответното портфолио.  
4 Напр. в българското дружествено право липсва понятието „разумното инвестиране” – responsible 

business conduct, а ОИСР има политика на насърчаването на създаването и разпростаняването на доб-

ри практики в това отношение. Качеството на инвестиционния процес е от особена важност, тъй като 

е обратната страна на корпоративното управление на търговското дружество.  
5 Особено тези, които се занимават с незадължителния регулаторен комплекс (soft law) в други об-

ласти на Европейското право като социална политика и работни места например вж. Dawson, Mark, 

Soft Law and the Rule of Law in the European Union: Revision or Redundancy? (June 5, 2009). EUI 
Working Papers (RSCAS) 2009/24. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1415003  

6 Dawson, Mark. Soft Law and the Rule of Law in the European Union, pp. 6-8. 
7 Fuller, L. The Morality of Law, Yale University Press, 1969. 
8 Supra note 15, Walker and De Burca. Reconceiving Law and New Governance, pp. 13-17. 

http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/%20daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://www.oecd.org/%20daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://ssrn.com/abstract=1415003
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адаптиране на правните институти към новата постнационална среда, в която нито 

културните, нито нормативните ценности, нито натрупаното знание и традиция, на 

които почива правото, не могат да бъдат приемани за даденост. Правната рамка 
трябва да бъде в състояние да се адаптира по подходящ начин на бързото развитие 

на технологиите и науката. В този контекст, на обвиненията, че незадължителният 

регулаторен комплекс в областта на корпоративното управление е „екстра-правен” 

и заплаха за основите на правната система, би могло да бъде противопоставено 

твърдението, че явлението soft law е начинът за управление на обществените отно-

шения на бъдещето – начин за разкриване на променящата се рационалност на са-

мото право
1
. Нещо повече дори Фулър говори за два типа право, които са неразрив-

но свързани помежду си и взаимно осигуряват своята легалност – влязъл в сила 

закон и хоризонтално право на взаимодействието (общуването)
2
. Първото е прието-

то от държавния законодател право, за което важат всички осем процедурни прави-

ла за вътрешна моралност, а второто може да има различни проявления и за него е 

възможно да не важат някои от тези правила. Ето как самият Лон Фулър оставя 

открита възможността за взаимодействие на незадължителния регулаторен комп-

лекс с правото на отделната държава
3.  

 

                                                           
1 В това отношение са твърде интересни теориите на Zumbansen и Teubner, вж. Teubner, 

Geunter, “Substantive and reflexive elements in modern law”, Law&Society Review, 17 (1983), 
Teubner, The King’s Many Bodies: The Self-Deconstruction of Law’s Hierarchy, 31(4) Law & Society 

Review, 763 (1997). 
2 Термините на англ. са съответно „enacted law” и „interactional law”. Вж. чудесната статия по 

въпроса за множеството сфери на регулация van der Burg, Wibren, A Pluralist Account of Legal 
Interactionism (May 13, 2013). Erasmus Working Paper Series on Jurisprudence and Socio-Legal 
Studies, No. 13-01, May 13, 2013, Version: 1,0. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2264108  

3 Fuller, Lon, Anatomy of Law, pp. 57-84, където представя примери как елементите на двата 

вида право се преплитат.  



209 

ДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗБРАНАТА  
СПРЯМО НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

докторант Михаил Нацкин,  

ЮФ, УНСС,  

mihail.natskin@abv.bg  

Резюме: работата разглежда противопоставимостта на сключения договор 

за наем спрямо възбрана и спрямо приобретателя на имота на публична продан. 

Разгледани са хипотезите на сключването на договора преди и след вписването на 

възбраната, начините на защита както на наемателя, така и на приобретателя 

на публичната продан.  

 

Summary: This work examines the invocation of the concluded rental agreement 

against the injunction of the rented estateand against the buyer of the property that was 

bought at auction. The work also concernsthe hypothesizes of concluding the rent agree-

ment before and after the injunction, the options of protecting the rights both of the tenant 

and of the buyer at the auction. 

 
 
„Възбраната е разпореждане на съдебния изпълнител, с което определена нед-

вижима вещ на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на 

взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея и тя се преда-

ва нему или на трето лице, за да я пази, докато бъде продадена“
1
. Възбраната е 

обезпечителен способ. Може да бъде налагана както в хода на изпълнителното 

производство, така и в хода на обезпечителното производство. И в двата случая от 

момента на налагането ѝ длъжникът се лишава от възможността да се разпорежда с 

недвижимия имот (чл. 401 и чл. 451 от ГПК). В случай на последващо разпорежда-

не, разпоредителната сделка се явява относително недействителна по отношение на 

взискателя (чл. 401 и чл. 452 от ГПК). Целта на възбраната е да защити кредитора 

от възможността длъжникът да упражни един от елементите на правото си на собс-

твеност – това на разпореждането и по този начин да възпрепятства събирането на 

задължението. 
Забраната за разпореждане с възбранения недвижим имот поражда спорове в тео-

рията и практиката относно действието на възбраната спрямо наемното правоотно-

шение – доколкото това правоотношение за наемодателя представлява предоставе-

на и гарантирана от Закона възможност да извлича полезните свойства на вещта. 

Наемните правоотношения са уредени в Закона за задълженията и договорите. Ле-

                                                           
1 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено 

издание. София, 2012, с. 1023. 

mailto:mihail.natskin@abv.bg
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галната дефиниция на договора за наем е дадена в чл. 228 от ЗЗД, според която – 
„с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една 

вещ за временно и възмездно ползване, а наемателят – да му заплати определена 

цена“. Договорът за наем е срочен договор – действието му винаги е обвързано със 

срок. Сроковете в наемните правоотношения могат да бъдат различни. В чл. 229, 
ал. 2 от ЗЗД с оглед на продължителността законодателят определя договора за 

наем като действие на управление или действие на разпореждане с недвижимата 

вещ. Договорът за наем, сключен за срок до 3 години, е действие на управление на 

недвижимия имот. Обратното – всеки договор, сключен за срок, по-дълъг от 3 го-

дини, е действие на разпореждане от страна на собственика или на упълномощено-

то от него лице. „Наемът за твърде дълъг период престава да бъде акт на обикно-

вено управление и се превръща в акт на разпореждане“
1.  

С оглед на тази специфика относно срока при наемните правоотношения ще бъ-

де разгледано действието на възбраната по отношение на договора за наем в случа-

ите, когато договорът за наем е сключен преди налагането на възбраната и в случа-

ите, в които е сключен след нейното налагане.  
 
Налагане на възбрана върху недвижим имот,  
за който има сключен договор за наем 
Тази хипотеза обхваща случаите при които, след като недвижим имот е отдаден 

под наем, върху него се налага възбрана и се предприемат принудителни изпълни-

телни действия. Принудителното изпълнение завършва с продажба на публична 

продан. Новият приобретател придобива всички права, които длъжникът е имал 

върху имота. По право той заменя длъжника в отношението му с наемателя. Въпре-

ки тази рокада във фигурата на наемодателя, наемното правоотношение се запазва 

стабилно поради обстоятелството, чето е възникнало преди налагането на обезпе-

чителната мярка. Тази стабилност е изразена по категоричен начин от законодателя 

в разпоредбата на чл. 237 от ЗЗД. Необосновани са твърденията в теорията и прак-

тиката
2
, че разпоредбата на чл. 237 от ЗЗД не обхваща случаите на продажба на 

публична продан. На първо място, езиковото тълкуване на текста категорично 

обосновава, че са обхванати не само случаите на обикновената покупко-продажба, 

но и на всеки вид придобиване, доколкото законодателят си служи с думите „прех-

върляне“ и „приобретател“, които обхващат всички видове прехвърляне на право-

то на собственост. На следващо място не може да се приеме и че неприложимостта 

на разпоредбата на чл. 237 от ЗЗД по отношение на продажбата на публична продан 

може да се обоснове чрез аналогия (препращане към сходен институт или прилага-

не на основен принцип в правото), тъй като не е налице неуреденост на наемните 

правоотношения в случай на прехвърляне на правото на собственост! Обратното, 

ако приемем възможността договорът за наем да може да бъде развалян при всяка 

публична продан, това ще обезсмисли разпоредбата на чл. 237 от ЗЗД и ще повлияе 

сериозно върху сигурността на наемните правоотношения. Нещо повече – тексто-

вете на ГПК, които уреждат действието на възбраната, обхващат само разпорежда-

                                                           
1 Кожухаров, А. Облигационно право, с. 210. 
2 Решение от 06.11.2012 г. По гр. д. № 12537/2012 г. на СГС. 



211 

ния с недвижимия имот, извършени след вписването на възбраната. Следователно 

по аргумент на противното действието на управление, а дори и на разпореждане 
(договор за наем за повече от 3 години, сключен преди вписването на възбраната) 
трябва да бъдат противопоставими на приобретателя на недвижимия имот. 

Наемното правоотношение е било уредено още в римското частно право. При 

продажба на наетата вещ договорът не се е развалял. Само че той не е можел да се 

противопостави на новия собственик на вещта. Наемният договор е имал действие 

само между страните, които са го сключили. Затова новият собственик е имал пра-

вото да изиска от наемателя да напусне наетия имот
1
. Уредбата на наемното право-

отношение в ЗЗД също предвижда, че при продажба на наетата вещ договорът за 

наем не се разваля, но за разлика от римското частно право съществуват специални 

правила, при които договорът за наем остава противопоставим и спрямо последва-

щия приобретател. Тези специални правила са уредени в чл. 237 от ЗЗД. Законо-

дателят определя договора за наем на 3 вида с оглед възможността на наемателя 

да се противопостави на последващи приобретатели. Това са договор за наем без 

определен срок, договор за наем със срок до една година и достоверна дата и до-

говор за наем за срок повече от една година и вписан в партидите на Имотния 

регистър. Тези законодателни изисквания касаят не действителността на договора 

за наем, а възможността на наемателя да се противопостави на последващи при-

обретатели и да защити правото си да държи вещта. Целта е гарантиране на об-

ществените отношения.  
Ако договорът за наем е безсрочен, наложена е възбрана и последва придобива-

не на недвижимия имот на публична продан, приобретателят ще встъпи в правата 

на наемодателя (чл. 496 от ГПК) и за него ще възникне субективното потестативно 

право да прекрати договора за наем с едномесечно предизвестие. 
Ако договорът за наем е с достоверна дата, при последвала публична продан 

приобретателят ще трябва да търпи договора за наем до срока на договора, но не за 

повече от 1 година.  
В случаите, в които договорът за наем е със срок по-дълъг от 1 година и е впи-

сан в Имотния регистър при Агенция по вписванията, приобретателят трябва да 

търпи действието на договора за целия му срок. Приема се, че приобретателят е 
могъл да провери вписванията и да прецени дали иска да придобие имота при тези 

условия. Защитата на облигационните отношения следва да бъде предпочетена.  
 
Сключване на договор за наем за недвижим имот,  
върху който има вписана възбрана 
Възбраната е способ за обезпечаване на вземането на кредитора. На длъжника се 

забранява да се разпорежда с възбранения имот. Предвидено е, че дори и при евен-

туално разпореждане, то се явява относително недействително по отношение на 

обезпечените кредитори.  

                                                           
1 Андреев, М. Римско частно право, с. 365. 
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За разлика от разпореждането, напълно допустимо, законосъобразно, логически 

и житейски обосновано се явява управлението на недвижимия имот, собственост на 

длъжник по изпълнително дело.  
Същината на въпроса се корени в чл. 451 – 453 от ГПК. Трите текста, уреждащи 

действието на възбраната и нейната непротивопоставимост, изрично посочват, че 

на възбраната не могат да бъдат противопоставени действия на разпореждане с 

недвижимия имот – прехвърляне и учредяване на вещни права, които не са били 

вписани преди възбраната.  
Безспорно е, че договорът за наем до 3 години е действие на управление. Следо-

вателно разгледани граматически, разпоредбите на чл. 451 – 453 от ГПК се явяват 

неприложими по отношение на наемните правоотношения, доколкото длъжникът 

по изпълнителното дело не се разпорежда с вещта, а извършва действия по нейното 

управление.  
 
Относно допустимостта на сключването на договор за наем  
след наложена възбрана върху недвижимия имот 
„Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по 

повод липсата на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоима-

щия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания в закона ред.“
1 

Изпълнителният процес се състои от начало, принудителни изпълнителни действия 

и край. Най-често възбраната като обезпечение, се налага в началото на производс-

твото. Следват определени процедури, действия на страните, които могат да про-

дължат неопределено време. Нещо повече – изпълнителният процес може да се 

спира и възобновява както по почин на взискателя, така и по почин на длъжника. 

Да се приеме, че в хода на това продължително производство длъжникът не може 

да отдава под наем възбранения в повечето случаи още в началото на изпълнител-

ния процес, недвижим имот е юридически и икономически неоправдано. Юриди-

чески, защото до продажбата на недвижимия имот на публична продан длъжникът 

е негов собственик и може да упражнява правата си както намери за добре. Правото 

на собственост все още му принадлежи, а то се състои от правомощията на собст-

веника да владее, да ползва и да се разпорежда с вещта. Наложената възбрана ли-

шава длъжника от правото да се разпорежда с вещта, но не и от другите две право-

мощия – на владение и на ползване. Правото на ползване като елемент от правото 

на собственост дава възможност на собственика да извлича полезните свойства на 

притежаваната от него вещ. Един от начините за упражняването на това право е 

чрез отдаването на недвижимия имот под наем. 
Икономически погледнато евентуална забрана на длъжника да отдава под наем 

възбранения недвижим имот сериозно може да увреди интересите както на длъж-

ника, така и на взискателя. Договорът за наем е способ да се събират т.нар. граж-

дански плодове. Имотът не се обезценява значително, а в същото време носи доход. 

Този доход може да бъде използван от длъжника по изпълнителното дело за нама-

                                                           
1 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено 

издание. София, 2012, с. 835. 
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ляване на задължението. Ако приемем, че длъжникът няма право да отдава собст-

вения си недвижим имот под наем, то той ще пропусне възможността да намали 

своето задължение и ще претърпи вреди.  
Забрана да се отдава под наем възбранен недвижим имот би причинила имущес-

твени вреди и на взискателя по изпълнителното дело. Взискателят ще пропусне 

възможността да насочи принудителното изпълнение към вземането на длъжника 

от третото лице – наемател, което вземане ще се явява напълно секвестируемо, до-

колкото не попада в хипотезите на чл. 446 от ГПК.  
Ако законодателят е искал да забрани правото на длъжника да управлява своето 

имущество в хода на изпълнителното производство, той е следвало да стори това с 

изрична правна норма. Правило в правото е, че когато нещо не е забранено, то е 

позволено. В случая изрична забрана няма, следователно сключването на договор 

за наем по отношение на вече възбранен недвижим имот е допустимо и законосъ-

образно. 
 
Относно противопоставимостта на договора за наем на приобретателя  
на публична продан 
В теорията и практиката непротивопоставимостта на наемните правоотношения 

на приобретателя на публична продан се обосновава, като се приема, че под „пра-

ва“ в чл. 496 от ГПК законодателят е имал предвид всякакъв вид права както вещ-

ни, така и облигационни. Това не може да бъде споделено
1
, защото, ако това твър-

дение e правилно, то законодателят няма да препраща към разпоредбите на чл. 453 
от ГПК, където по безспорен начин, по аргумент на противното, е изключен инс-

титутът на договора за наем. 
Друго често срещано некоректно тълкуване е опитът да се поставят под общ 

знаменател ипотеките и вещните права по чл. 175 от ЗЗД, от една страна, и наем-

ното правоотношение, от друга
2
. Договорът за наем не е вещно право, доколкото 

наемателят има право само да държи вещта на облигационно или търговско осно-

вание. Нещо повече, договорът за наем до 3 години е действие на управление, а 

ипотеките и вещните ограничения са действия на разпореждане, т.е. обхващат се 

различни съставни елементи от правото на собственост. Институтите не са по-

добни и поради тази причина е погрешно да се сравняват и да се правят изводи за 

едното от другото. 
В резултат от публичната продан собствеността върху недвижимия имот се 

прехвърля. Собственик по силата на постановлението за възлагане става купувачът 

на публичната продан. Той придобива всички права, които е имал длъжникът. По 

право, приобретателят става страна по договора за наем. Като наемодател той тряб-

ва да се съобразява с правилата на наема, уредени в ЗЗД, а правата на новия приоб-

ретател да прекрати заварения договор за наем са уредени в чл. 237 и 238 от ЗЗД.  
По отношение на договора за наем, който е сключен след вписана възбрана вър-

ху недвижимия имот и не е налице достоверна дата, приобретателят на публичната 

                                                           
1 Решение № 396/02.10.2014 г. по в. гр. д. № 549/2014 г. на ОС – Хасково. 
2 Маринова, Б. – Собственост и право, бр. 9/2014. За противопоставимостта на наемния договор 

срещу взискателя и приобретателя на имота. 
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продан може да прекрати този договор с едномесечно предизвестие, освен ако нае-

мът не е уговорен ден за ден – тогава и предупреждение от един ден е достатъчно.  
Когато договорът за наем е с достоверна дата, не е вписан в Имотния регистър и 

е сключен след вписана възбрана върху недвижимия имот, приобретателят ще 

трябва да търпи договора за наем за неговия период, но не за повече от една година. 

Действието на длъжника наемодател, представлява действие на управление с нед-

вижимия имот и поради тази причина наемателят ще може да противопостави пра-

вата си на купувача на публична продан. Приобретателят – новият наемодател, ще 

може да получава наемната цена за оставащия срок на договора от момента на съ-

общаване на наемателя за прехвърлянето на правото на собственост. Приобретате-

лят не може законосъобразно да отнеме държането на недвижимия имот от наема-

теля и отговаря за всяко свое незаконосъобразно действие, включително и за само-

управство, ако след като съдебният изпълнител го въведе във владение, той насила 

отнеме държането на вещта от наемателя.  
В случаите, в които договорът за наем е със срок до три години и е вписан в 

Имотния регистър след вписването на възбраната върху недвижимия имот, се при-

лагат правилата на ЗС и ПрВп. Чл. 112 от ЗС определя подробно актовете, които се 

вписват в имотния регистър, за да могат да бъдат противопоставими на трети лица, 

които по-рано са придобили от същия собственик и вписали вещни права върху 

недвижимия имот. Възбраната не е вещно право по смисъла чл. 113 от ЗС. Тя е 

средство за обезпечаване срещу разпореждането с недвижим имот или срещу обре-

меняването му с вещно право. Допълнителен аргумент можем да открием и в раз-

поредбата на чл. 175 от ЗЗД. Съгласно този текст публичната продан погасява 

всички ипотеки и вещни права, вписани след първата ипотека. Съдебната практика
1 

приема, че вписаните възбрани не са вещни права, а вещни тежести и като такива 

не подлежат на заличаване след публичната продан. Чл. 1 от ПрВп определя, че 

вписването се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване актове. На 

основание чл. 4, б „л“ във връзка с раздел V от ПрВп възбраната се вписва в Имот-

ния регистър и не може да се противопостави на сключения след нея договор за 

наем до 3 години. Обратното не може да се изведе нито на основание разпоредбите 

на чл. 451 – 453 от ГПК, нито на основание чл. 112 – 113 от ЗС, нито от разпоред-

бите на ПрВп. Вписването на възбраната създава категорична гласност и осведоме-

ност, но въпреки това тя е непротивопоставима на самото юридическо действие, на 

наемното правоотношение. Законодателят е категоричен в непротивопоставимостта 

на възбраната по отношение на акта, но нищо не се споменава за противопостави-

мостта на самото вписване, което е извършено след вписването на възбраната. Тази 

празнина следва да се преодолее чрез аналогия на правото. Налице са две вписва-

ния в публичен регистър. Едното предхожда другото. Двете вписвания засягат едни 

и същи правни интереси. Този факт, погледнат през призмата на целта на вписване-

то – осигуряване на гласност и непротивопоставимост, води до извода, че самото 

последващо вписване – това на наемното правоотношение, следва да е непротиво-

поставимо на по-ранното вписване на възбраната и по-точно на лицата, които чер-

                                                           
1 Опр. № 488/19.12.2001 г. по гр. д. № 1403/2010 г. I гр. о. и Опр. № 767/16.11.2010 г. по гр. д. 

№ 1760/2009 г. I гр. о.; Опр. № 98/28.03.2013 г. по ч.гр.д. № 1229/2013 г. Іг.о. 

apis://Base=CORT&DocCode=199695&Type=201/
apis://Base=CORT&DocCode=171688&Type=201/
apis://Base=CORT&DocCode=171688&Type=201/
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пят права от нея. Това означава, че договорът за наем по отношение на взискателя 

по изпълнителното дело, респективно на приобретателя на недвижимия имот на 

публична продан, ще се явява като невписан в Имотния регистър. Той следва да 

бъде тълкуван като договор за наем с достоверна дата, откъдето следва извода, че 

приобретателят ще може да го прекрати с изтичането на една година от влизане в 

сила на постановлението за възлагане.  
Договорът за наем за срок над 3 години, вписан в Имотния регистър, представ-

лява действие на разпореждане с недвижимия имот и като такова разпореждането е 

относително недействително по отношение на взискателя и приобретателя на имота 

на публична продан. В тази хипотеза частният съдебен изпълнител ще може да 

извади наемателя от фактическата власт на недвижимия имот. 
В останалите случаи, след като недвижимият имот бъде продаден на публична 

продан, съдебният изпълнител е длъжен да въведе купувача във владение на имота 
– чл. 498 ГПК. Въводът се извършва срещу всяко трето лице, което се намира във 

владение на имота. То може да се брани само с иск за собственост. Наемателят не е 

владелец на имота, а държател – чл. 68, ал. 2 от ЗС, и упражнява фактическа власт 

върху вещ, която не държи като своя. В този случай съдебният изпълнител, след 

като установи валидно сключения договор за наем, трябва да въведе приобретателя 

във владение, но не и да отстрани принудително наемателя от имота. Това е така, 

защото приобретателят може да се въведе във владение и на основание чл. 68, ал. 1 
от ЗС – да упражнява фактическата си власт чрез другиго. Да се приеме обратното, 

че съдебният изпълнител може да отстрани принудително наемателя, означава, че 

съдебният изпълнител има право да стори това и по отношение на наемателя, който 

е вписал договора за наем преди вписването на възбраната, тъй като и в двата слу-

чая въвод във владение следва да бъде извършен по един и същ ред.  
 
Относно защитата на наемателя срещу принудителното отстраняване  
и защитата на приобретателя срещу вписан договор за наем до 3 години, 

сключен след наложена възбрана 
Ако наемателят – държател на недвижимия имот, бъде отстранен принудително 

от съдебния изпълнител, той би могъл да защити облигационните си права като 

предяви иск по реда на глава 30 от ГПК за възстановяване на нарушеното държане. 

Нещо повече, законодателят изрично е предвидил хипотеза за незаконосъобразни 

действия на съдебния изпълнител в чл. 358 ГПК. За незаконосъобразното отнемане 

на държането от наемателя на недвижимия имот, продаден на публична продан, 

съдебният изпълнител носи отговорност по реда на чл. 441 от ГПК. Съдебният из-

пълнител е бил длъжен да се увери в наличието или липсата на валиден договор за 

наем и при констатиране на наличие на договор да въведе приобретателя във вла-

дение, но да остави държането на имота на наемателя. 
Напълно възможно е длъжникът да сключи умишлено договор за наем върху 

възбранения недвижим имот, малко преди публичната продан и така да осуети въз-

можността за реално и лично ползване на недвижимия имот от приобретателя. Ку-

пувачът е длъжен да търпи сключения договор за наем за предвидените в Закона 

срокове, но не за повече от 1 година. Купувачът е новият наемодател. Той встъпва в 
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наемното правоотношение по силата на постановлението за възлагане. Тъй като 

вписаната възбрана има оповестително действие, следва категоричният извод, че 

наемателят е знаел или е могъл да узнае за насоченото принудително изпълнение. 

Т.е. наемателят е поел риска от евентуална възможност за промяна на наемодателя 

и всички произтичащи от това последици. Ако купувачът на публична продан счи-

та, че възникналото наемно правоотношение го уврежда, той може да предяви иск 

по реда на чл. 135 от ЗЗД, искайки наемният договор да бъде обявен за относително 

недействителен по отношение на него. Знанието на наемателя лесно може да бъде 

доказано чрез вписаната в имотния регистър възбрана.  
Интересен е и въпросът за подобренията, които наемателят е направил върху 

недвижимия имот, продаден на публична продан, в случаите, когато приобретате-

лят има право да прекрати договора за наем преди изтичането му. Приложение в 

случая ще намерят разпоредбите на чл. 72 – 74 от ЗС. Наемателят е придобил дър-

жането върху недвижимия имот въз основа на договор за наем, който е сключен 

след вписването на възбрана. Т.е. наемателят е знаел или е могъл да узнае за насо-

ченото принудително изпълнение. Въпреки това добросъвестността на наемателя се 

определя по реда на чл. 70 от ЗС. Законодателят приема, че добросъвестен е този 

държател, който държи вещта на правно основание годно да го направи държател, 

без да знае, че праводателят му не е истински собственик или, че предписаната в 

Закона форма е била опорочена. В конкретния случай – отдаване под наем на нед-

вижим имот, срещу който е насочено принудителното изпълнение – наемодателят 

към момента на сключването на договора за наем все още е и собственик. Догово-

рът за наем е неформален договор. Следва, че наемателят ще се явява добросъвес-

тен държател на недвижимия имот и ще може не само да изиска от приобретателя 

стойността на направените подобрения, но и ще може да задържи вещта до тяхното 

заплащане.  
 
Заключение 
Философски и теоретично погледнато въпросът за противопоставимостта има 

много по-дълбоки корени. Те са свързани с теориите за естественото право и за 

правния позитивизъм. Двете школи в правото биха дали различни предпочитания 

на поставения въпрос.  
Естественото право е философско движение в правото. Най-големият му българ-

ски последовател е проф. Цеко Торбов. Според последователите на естественото 

право всички нормативни правила и кодификации трябва да се основават на вът-

решното право, на духовното, на моралното, на генетически заложената справедли-

вост. В най-дълбоката му същност стои разбирането, че във вселената съществува 

висш разум, който определя във всеки индивид кое е добро и кое – лошо. Всеки 

индивид чувства това и инстинктивно спазва тези правила. Последователите на 

тази теория приемат, че кодификацията трябва напълно да съответства и да е в 

хармония с духовното, над материалното усещане за справедливост. Тази теория, 

пречупена през призмата на темата на тази работа, следва да даде предпочитание на 

възможността на приобретателя на публична продан да има възможност да прекра-

ти договора за наем с едномесечно предизвестие, във всички случаи, когато дого-
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ворът за наем е сключен след наложената възбрана, защото освен забрана да се 

разпорежда с имота, възбраната има и оповестителна функция. Наемателят е можел 

да извърши проверка и да прецени рисковете.  
От друга страна, проблемът може да се разгледа и през призмата на позитивното 

право. Според тази теория нормативните правила произтичат само от волята на 

законодателя и не са свързани с религията, морала и т.н. Тази школа би приела, че 
доколкото законодателят не е предвидил изрична законова възможност приобрета-

телят да прекрати договора за наем във всички случаи, следва да се приеме, че той 

не би могъл да се противопостави на наемните права на наемателя за срок до 1 го-

дина от придобиването на собствеността върху недвижимия имот.  
Следва да се приеме, че нормативната уредба трябва да урежда обществените 

отношения справедливо и поради това непрекъснато трябва да се усъвършенства с 

оглед нуждите на обществото. Считам, че този въпрос изрично трябва да се уреди 

от законодателя с цел избягване на спорове.  
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Резюме: в своята студия „Встъпване в правата на удовлетворения кредитор 

по римското и българското гражданско право“ Петко Венедиков изследва отдел-

ни институти, в които така посочения от него институт е намерил своето 

място в редица текстове на Дигестите и Кодекса на Юстиниан. Въпреки това с 

оглед на годината, в която я е написал, той не е имал възможността да изслед-

ва суброгацията в новоприетото законодателство – Закона за задълженията и 

договорите от 1951 г. Настоящият доклад възприема идеите на Петко Венеди-

ков, но същевременно излиза от неговата рамка и я надхвърля, като се посочват 

редица институти от класическото римско право, които са предшественици на 

суброгацията поради големите различия между класическото римско и съвре-

менното право.  

 

Summary: In his study ‘Substitution of the satisfied creditor in Roman and Bulgarian 

civil law’, Petko Venedikov examines particular institutes, in which the so called by him 

institute has found its place in a lot of texts in the Digest and the Codex of Justinian. 

Hence, in the year that he wrote it, he did not have the possibility to study the subroga-

tion in the newly accepted legislation – the Contracts and Obligations Legal Act from 

1951. The following report apprehend the ideas of Petko Venedikov, however, at the same 

time comes out of his frame and goes beyond it by pointing a lot of institutes in Classical 

Roman law, that could be defined as ancestors of subrogation because of the big differ-

ences between Classical Roman and modern law.  

 
 
Безспорен е фактът, че суброгацията като термин не е бил познат в римското 

право. Това обаче съвсем не означава, че е била непозната на римските юристи. Тя 

е била наричана с различни термини – cessio legis, beneficium cedendarum actionum, 
successio in locus prioris creditoris1 и т.н. Според Петко Венедиков „в римското пра-

во лицето, което удовлетворява един кредитор, не придобива правата му по силата 

на самия факт на удовлетворяването. Преминаването на правата на удовлетворения 

кредитор върху лицето, което го е удовлетворило, в Рим поначало става само по 

договор между кредитора и това лице. В Рим има обаче един важен случай – рим-

                                                           
1 Dixon, S. Treatise on the Law of Subrogation, With Full References to the Civil Law, 1862. Phila-

delphia, 7-8. 
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ското право прехвърля върху трето лице, което удовлетворява един кредитор, ня-

кои права на удовлетворения кредитор със самия факт на удовлетворението, без да 

е нужно за това някакво съгласие от страна на кредитора“
1
. Този случай според 

него е т.нар. ius offerendi, което право е предоставено на последващ заложен креди-

тор да встъпи в заложните права на първия кредитор, като удовлетвори последния. 

Факт е наистина, че първият заложен кредитор е привилегирован спрямо послед-

ващите заложни кредитори, доколкото той е имал правото да държи (ius possidendi) 
и правото в определени случаи да продаде вещта (ius distrahendi). Това всъщност 

означава, че последващите заложни кредитори имат правото единствено да пред-

ложат на първия да му платят залога и да встъпят в неговите права, без да е необ-

ходимо съгласието му.  
Важно е уточнението, че само заложен кредитор може да встъпи в правата на 

първия заложен кредитор. Лицето, което не е заложен кредитор, ако удовлетвори 

такъв кредитор, не встъпвал в правата му. Така в Кодекса се казва, че едно трето 

лице, което не е заложен кредитор, за да може да встъпи в заложното право на кре-

дитора, когото иска да удовлетвори, трябва да уговори със собственика на заложе-

ната вещ заложното право в своя полза
2
. Според цитирания от Венедиков Дерн-

бург
3 при упражняването на ius offerendi заложното право на първия кредитор се 

погасява, а последващият кредитор придобива по силата на Закона едно ново за-

ложно право, което обаче има същия ред и изобщо същото съдържание, което е 

имало старото право, и щом то се явява на мястото на старото в момента на негово-

то погасяване, то правилното би било да кажем, че това ново право не е нищо друго 

освен старото право прехвърлено върху нов кредитор. Цитирайки в бележките си 

под линия други автори като Мюленбрух и Пухта, които предлагат тезата, че по-
късният кредитор придобива и вземането, оспорва тяхното твърдение с тезата, че от 

текстовете не може да се приеме подобно нещо. Основният аргумент е, че ius 

offerendi се е развило сравнително рано (около ІІ век пр. Хр.), докато истинското 

прехвърляне на вземания е още непознато дори в класическата епоха. По последно-

то няма спор, но въпреки това прехвърляне на вземания е имало. Това се доказва от 

факта, че след като удовлетвори първия по ред кредитор, последващият встъпва в 

правата му за държане на вещта заедно с правото да я продаде при неизпълнение 

или недобросъвестно поведение на длъжника. Този факт самият Венедиков призна-

ва в разсъжденията относно прехвърлянето на правата, които последващите креди-

тори нямат
4.  

Но правото на заложния кредитор не е единственият институт, в който се съзира 

предвестника на суброгацията. Макар Венедиков да посочва, че ius offerendi се поя-

вява около ІІ век сл. Хр., всъщност има институти, наподобяващи днешната субро-

гация. Интерес представляват отношенията между съпоръчителите в римската ре-

                                                           
1 Венедиков, П. Встъпването в правата на удовлетворения кредитор по римското и българското 

гражданско право. С., 1938, Годишник на Софийския университет, Юридически факултет, т. ХХХІІІ, 

10, 1937/1938, с. 3. 
2 C.8.18.11. Non omnimodo succedunt in locum hypothecarii creditoris hi, quorum pecunia ad creditorem 

transit. 
3 Dernburg, Phandecten. 
4 Пак там, с. 8. 
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публика. Факт е, че два закона уреждат вътрешните отношения между съпоръчите-

лите – това са Апулеевият и Фуриевият закон. Не е ясно със сигурност, но се пред-

полага, че са приети около 241 г. пр. Хр.
1 Така в случаите на много поръчители е 

било необходимо първо да бъде разрешен въпросът с разпределението на дълга 

между тях. Съгласно lex Furia всеки promissor бил задължен към своя кредитор, 

съответствайки на броя на поръчителите (pars virilis) – т.нар. разделен дълг (Gai, 
Inst., 3.121.). Танев посочва, че неплатежоспособността на един от поръчителите 
(adpromissor) не увеличавала дълга на останалите, защото техният дълг бил част от 

цялото – pro parte2
. Фуриевият закон отменил стария режим. Апулеевият закон е 

бил основан на принципа на солидарната отговорност между съпоръчителите. Това 

разисква и Гай в своите институции
3
. Според него Законът при отсъствието на как-

вато и да било договорна връзка между поръчителите, създал някаква форма на 

съдружие (societas). Тази аналогия на Гай, която интерпретира, обяснява фундамен-

та на солидарността между съпоръчителите, т.е. всеки от тях дължал на кредитора 

„за цялото“, in solidum, в резултат от разпореждането на Закона. Това обаче не съ-

ответства на дадената от Венедиков теза, че при правата на заложния кредитор е 

единствената хипотеза, в която кредиторът встъпва в правата на първия по силата 

на Закона, а също и че този вид встъпване в правата на удовлетворения кредитор 

ставало по силата на договор между кредитора и третото лице. Съобразно Апулее-

вия закон римското право гарантирало в полза на поръчителя, който платил целия 

дълг, имал право да съди останалите поръчители за цялото. Според Гай това е съв-

местимо със случая: ако socius в съдружие, (societas), платил в повече от своята 

част от дълга (plus sua portione solverit), тогава получавал actio pro socio (aduersus 
ceteros actiones constituit). Тук сме в близка хипотеза до по-късните законни инсти-

тути на цесията и суброгацията, където поръчителят, като изпълнява задължението 

на длъжника, встъпва в правата на неговия кредитор срещу друг поръчител, въпре-

ки това е различно от по-късните и дори съвременните институти. Според Танев 

вероятно основната правна система, близка до римската, била гръцката
4
. Кантарела 

посочва, че разликата между гръцкото и римското право е, че гръцкият поръчител 

не е задължен за същото, idem, както е в Рим, а за нещо друго, заместващо основно-

то задължение на длъжника
5.  

                                                           
1 Berger, A. Encyclopaedic Dictionary of Roman law. New York, 1953, p. 548. 
2 Tanev, K. Aspetti economici e legislativi del rapporto tra co-garanti alla luce della „lex Appuleia“ e 

della „lex Furia de sponsu“, Filia scritti per Gennaro Franciosi/coord. Federico M. D'Ippolito. Vol. 4, 2007, 
2603-2616. 

3 Inter sponsores lex Appuleia quondam societatem introduxit. Nam si quis horum plus sua portione 
solverit de eo quod amplius dederit aduersus ceteros actiones constituit – Между спонзорите, lex Appuleia 

създал вид съдружие. Съгласно този закон, ако някой от тях платил повече от своята част му се дава 

акция да възстанови надплатеното срещу останалите.  
4 Tanev, K. Aspetto economici e legislative…, 2614. 
5 Cantarella, E. La fideiussione reciproca. Contributo allo studio delle obbligazioni solidali. Milano 1965, 46. 
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Впоследствие lex Cicereia изискал от кредитора броя на поръчителите, тъй като 

до този момент той бил единствената страна, която знаела броя на поръчителите, 

както и техния дял
1. 

Около І век пр. Хр., около залеза на римската Република се появява друг вид по-

ръчители (fideiussor). Той бил акцесорен длъжник за облигацията на главния длъж-

ник без значение каква е била: вербална, реална, консенсуална и т.н. Поръчителят 

отговарял за връзката на роба или чужденеца или пък за своя господар. Особеното 

е, че поръчителството се прехвърляло върху наследниците, докато в случаите на 

sponsio и fidepromissio, дългът не се прехвърлял върху наследниците. Именно тук 

следва да бъдат отбелязани средствата за защита на поръчителя: beneficium 
excussionis vel ordinis, където фидеюсорът имал възражение за поредност – срещу 

кредитора докато последния не предяви акцията си против главния длъжник. Вто-

рата защита била beneficium divisionis при наличието на няколко поръчители Фури-

евият закон задължавал дългът за бъде разделен на глави per capita, колкото са по-

ръчителите. Това е посочената вече парциалност, която се различавала от същест-

вуващата солидарност (с която се покривал целият дълг) съгласно Апулеевия закон. 

В тази хипотеза поръчителите били облекчени съгласно „писмото на божествения 

Хадриан“ (epistola divi Hadriani), който предоставял това възражение в тяхна полза. 

Следкласическият beneficium cedendarum actionum затворил този троен лист от 

привилегии, предоставени на fideiussor. 
Появява се обаче друг проблем. С изпълнението на дълга акцесорните права на 

кредитора се погасявали и платилият поръчител не можел да се полза от тях. След 

като кредиторовото вземане било погасено, нямало какво да се цедира. Как тогава 

поръчителят можел да предявява правата на кредитора, след като същите са изчез-

нали на практика. Отговорът на римските юристи се вижда в текстовете като този 

на Паул в D.17.1.40
2
. Това е типична продажба на вземане, в която поръчителят 

                                                           
1 Gai. 3, 123 praeterea lege cicereia cautum est, ut is qui sponsores aut fidepromissores accipiat, praedicat 

palam et declaret. Et de qua re satis accipiat, et quot sponsores aut fidepromissores in eam obligationem 
accepturus sit; et nisi praedixerit, permittitur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem xxx praeiudicium 
postulare, quo quaeratur, an ex ea lege praedictum sit; et si iudicatum fuerit praedictum non esse, liberantur. 
Qua lege fideiussorum mentio nulla fit; sed in usu est, etiam si fideiussores accipiamus, praedicere. Преди 

всичко е установено от Закона на Цицерей, че ако някой е получил спонзори и фидепромисори, пред-

варително и публично е казвал и заявявал. И за какво е получил гаранция, и че спонзорите и фидеп-

ромисорите са били получени за това обвързване (облигация); и ако нищо не е казано предварително, 

на спонзорите и фидепромисорите било разрешено до тридесет дни да се явят за заявление преди 

процеса, за което се спори, дали от този закон е било предвидено, и макар да е било отсъдено и не е 

било предварително заявено, се освобождавали. В този закон не се споменавало за фидейюсорите, но 

се практикувало дори и да сме получили фидейюсори да се заявява предварително. 
2 D.46.1.36. Paul. 14 ad plaut. Cum is qui et reum et fideiussores habens ab uno ex fideiussoribus accepta 

pecunia praestat actiones, poterit quidem dici nullas iam esse, cum suum perceperit et perceptione omnes 
liberati sunt. sed non ita est: non enim in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideo 
habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet actiones. Когато, ако някой, който имал и ответник и 

фидейюсори и след като е получил парите от един от фидейсорите, е предоставял акциите, можело да 

се каже, че нищо вече не съществува, след като всичко е получил своето и с получаването всички са 

освободени. Но не било така, защото не е получил вместо плащане, но по някакъв начин е продал 

длъжниковото задължение и следователно е имал акция, защото бил задължен да прехвърли акции.  
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купува акцията на кредитора вместо да освободи облигацията му
1
. Алтернативно му 

идвали на помощ други привилегии: actio mandati contraria и actio negotiorum 

gestorum contraria. Те обаче му били предоставени като нова претенция против длъж-

ника. Докато при beneficium cedendarum actionum, задължението продължавало да 

съществува. Самото наименование на последния институт издава неговия характер – 
продажба, прехвърляне на акция.  

На следващо място, институтите novatio и procuratio in rem suam имали голямо 

сходство със суброгацията. Старият кредитор можел да разреши на длъжника да при-

еме ново задължение за трето лице. Това се наричало delegatio obligandi, което имало 

новиращ ефект
2
. Новата облигация оставала същата, както това личи и от цитираният 

текст на Гай. Новото (novum) се състои в промяната на кредиторите. Сравнено с це-

сията на правата, този институт имал три безспорни недостатъка: тъй като говорим за 

новация, тя се извършвала под формата на стипулация, модел, който невинаги се 

оказва удобен. Второ, тъй като страна в тази нова стипулация бил длъжникът, цялата 

сделка зависела от неговото сътрудничество. И трето, според Цимерман, доколкото 

новата облигация не се прехвърляла, а се погасявала, всички акцесорни обезпечител-

ни права, се погасявали
3
. В този случай се появил нов институт, който бил много по-

удобен за новия кредитор и наподобява съвременната процесуална субституция в 

гражданския процес. Цимерман поддържа, че тези недостатъци на новацията се из-

бягвали, когато стария кредитор определи лицето, на което искал да прехвърли взе-

мането като негов cognitor или procurator in rem suam, т.е. упълномощил е своя „пра-

воприемник“ да съди длъжника от свое име и да задържи за себе си това, което полу-

чи. Това се споделя и от Гай
4
. Този последен институт наподобява по-късно възник-

налия beneficium cedendarum actionum, макар да е малко по-различен – отново се го-

вори за прехвърляне на процесуалните права на кредитора на трето лице. 
В Средновековието – през 1140 г. болонският монах Грациан, за когото знаем 

много малко, написва своя трактат „Concordia discordantium canonum”, приет за хар-

монизация на каноническото право. Заедно с неговите Decretum и Decretum magistri 
Gratiani, всички те формират ядрото на т.нар. Copus iuris canonici5

. В този корпус 
терминът „суброгация“ се среща за първи път, където четем: 

                                                           
1 Cited by: Zimmermann, R. Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Ca-

petown, 1992, p. 135 sqq. 
2 Gaius, Inst., 2, 38 Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt. Nam quod mihi ab ali-

quot debetur id si uelim tibi deberi, nullo eorum modo quibus res corporals ad alium transferuntur id efficere 
possum, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris, quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri: 
quae dicitur nouatio obligationis – Облигациите, в какъвто и вид да се договарят, не са в състояние да 

бъдат прехвърляни по какъвто и да било начин. Защото, ако искам да ти прехвърля вземането срещу 

трето лице, нито един от методите за прехвърляне на телесните вещи не е ефикасен. Но е необходимо 

по моя заповед длъжникът да се задължи към теб със стипулация. Веднага след това моят длъжник е 

освободен от своя дълг към мен и става задължен към теб; което преобразуване се нарича новация на 

облигации.  
3 Zimmermann, R. Law of Obligations…, p. 60. 
4 Sine hac vero novatione non poteris tuo nomineagere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut 

porcurator in rem suam. – при липса на такава новация той (кредиторът) не може да съди длъжника от 

свое име, а да го осъди от мое име като мой cognitor или procurator.  
5 Grossi, P. L’ordine giuridico medievale, 2011, p. 203. 
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ix. Si plures de eodem Beneficio provisi fuerint, et lis inter eos agitetur, impetrari 
possunt Litterae subrogationis, ut alter in alterius locum & jura subrogetur per cessum aut 
decessum utriuslibet horum, ex Cancellariae reg.  

27. ad succidendas lites excogitate, quae ab exurgentibus novis adversariis possent in 
infinitum crescere & propagari. Hac regula reservatur Beneficium collitiganti condi-
tionaliter, si petat subrogari intera mensem numerandum a die mortis, si beneficium vacat 
per obitum: si verò vacat per cessum, a die praestiti consensus

1 
Видното от тези текстове е, че средновековното право осигурява определени гаран-

ции за втория длъжник, който встъпва като главна страна наравно с основния заемода-

тел. Текстът говори за някакво „суброгационно писмо“ (litterae subrogationis), което се 

подавало до кралската канцелария и осигурявало възможност за един от солидарните 

длъжници да встъпи в правата на кредитора, като плати дълга на длъжника и участва в 

процеса заедно с кредитора. Ето защо те били наричани „collitiganti“, т.е. „другари в 

процеса“, което в съвременния граждански процес се нарича необходимо другарство
2. 

Въпреки това другарството от съвременната теория се приема за институт на длъжни-

ците, т.е., когато двама или повече длъжници дължат на едно и също основание, то 

следва, чисто терминологично, този институт да бъде наречен „процесуална субститу-

ция“ или още по-точно „процесуална суброгация“.  
Терминът subrogatio се появил в гражданските кодификации в Западна Европа, в 

частност в Италианския граждански и Наполеоновия кодекс. Там били означавани 

като заместване или встъпване. Потие в своя коментар за облигациите, приема, че 

суброгацията е римскоправен институт. Така приема и Венедиков, който устано-

вил, че суброгацията произхожда във формата на ius offerendi в полза на залого-

държателя. Но Венедиков цитира текстове от Дигестите, докато в Институциите на 

Гай нищо не е упоменато за това. А Потие не прави разлика между суброгация и 

цесия. Иван Апостолов обаче ги разграничава, че в цесията не е налице правен ин-

терес
3.  

Правният интерес е реторична фраза, която е определена от латинските термини 

„inter” – между и „esse” – инфинитивна форма на спомагателния глагол съм – 
„sum“. В този смисъл терминът може да бъде определен като нещо важно за лице, 

което искало да плати.  
Това определение на интереса посочва и каква е тънката разлика между цесията 

и договорната суброгация, появила се за пръв път в българското законодателство в 

отменения Закон за задълженията и договорите. Докато при цесията кредиторът 

можел да откаже да продаде вземането си, при договорната суброгация третото 

лице предлага да плати дълга на длъжника и да встъпи в правата на кредитора, в 

който случай последният не можел да откаже да сключи договор с третото лице за 

суброгиране. А това може да се разглежда и като принудително встъпване.  
Уместно Сукарева поставя ударение върху въпроса за правната уредба на дого-

ворната суброгация в сега действащия Закон за задълженията и договорите, като 

посочва, че законовата уредба на договорната суброгация ще създаде фикцията, че 

                                                           
1 Cabassutio, J. Jiris canonici. Theoria et praxis. Ad forum tam acrementale, 73, (2.22.9.27). 
2 Чл. 218 от българския Граждански процесуален кодекс.  
3 Апостолов, Ив. Облигационно право. Общо учение за облигацията. София, 1992. 
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кредиторът, макар и удовлетворен, вземането му продължава да съществува и в 

него се суброгира третото лице. По договорен път такава фикция не може да се 

създаде, тя трябва да е създадена от Закона и да влезе в действие при сключване на 

договор, с който се поема задължение за плащане на чужд дълг от трето лице, което 

няма такъв правен интерес, какъвто изисква чл. 74 ЗЗД, за да изпълни чуждия дълг, 

но има свои лични имуществени интереси, които го карат да предприеме по спора-

зумение с кредитора плащането на чуждия дълг
1
. Ако се съпостави това становище 

с чл. 429, ал. 1, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс, който изисква плащане-

то от поръчителя или съдлъжника да се установи с писмени доказателства, се пред-

полага изводът, че действително би било необходимо законодателно регламентира-

не на договорната суброгация, за да бъде облекчено третото лице, което въпреки 

липсата на правен интерес е платило задължението на длъжника.  
Може да се предложи като обобщен извод, че историческото развитие на субро-

гацията през римското и българското гражданско право развива института от про-

цесуалноправен в материалноправен. Докато в римското право институтите, близки 

до суброгацията са предоставяли на третото лице права за съдене на длъжника, то в 

съвременното законодателство и по-конкретно ЗЗД се предоставя на третото лице 

право да встъпи в правата на удовлетворения кредитор, в частност в неговото взе-

мане и в привилегиите му и да проведе справедливи съдебен процес и защита. 
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Резюме: в настоящата работа разглеждаме функцията на противоречието с 

добрите нрави като субсидиарно основание за нищожност на договорите. Анали-

зират се различни предложения за ограничаване приложното поле на основание-

то. Посочва се влиянието, което оказва кодифицирането на естествените права 

върху приложното му поле. Изяснява се и критерият, при който противоречието 

с добрите нрави в общия случаи води до нищожност, а в изрично посочени в закона 

хипотези, до унищожаемост на договорите.  

 

Ключови думи: добри нрави, функция, обратна връзка, нищожност, унищожа-

емост 
 
 Summary: In the current study we examine the function of the contradiction with 

good morals as a subsidiary ground for null and void contracts. We analyse different 

proposals for limitation of the scope of the legal ground. We demonstrate the effect on its 

scope that comes from the codification of human rights. The criterion, according to which 

in general the contradiction with good morals leads to voidness but in expressly 

identified hypothesis in the law leads to voidability of the contracts, has been clarified. 

 

Key words: good morals, function, feedback, voidness, voidability 

 

 
В чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД като самостоятелно основание за нищожност на до-

говорите е посочено накърняването на добрите нрави, прилагащо се в условията на 

субсидиарност. Подобна правна техника е позната още в римското право, където 

добрите нрави представлявали мерило за правовост на облигациите
1
. Противоречи-

ето с добрите нрави водело до невалидност на сделките, видно от думите на римс-

кия юрист Юлиан „Стипулация, оформена по следния начин: ако наследник не ме 

направиш, тогава обещаваш ли да дадеш (т.е. да ми платиш)? е нищожна, тъй като 

такава стипулация е в противоречие с добрите нрави”
2. 

Въпреки хилядолетната история на приложение, това основание е създавало и 

създава затруднения и често е обект на дискусии в правната теория и практика. 

                                                           
1 Zimmerman R. The law of obligations, р. 706. 
2 D.45.1.61 Iulianus 2 ad urs. Ferocem, превод автор. 

mailto:ganeva.em@abv.bg


226 

Съществуването на основанието и до днес обаче свидетелства за необходимостта от 

подобни норми в правото. Настоящата работа изследва функцията на разпоредбата 

като част от правната система. Нейното съдържание не е предмет на изследване, 

тъй като по дефиниция е неопределено поради това, че представлява „ценностно 

оценъчно явление”
1
. Тази невъзможност за дефиниране на понятието, е неговото 

най-голямо преимущество за правната система. Добрите нрави в правото представ-

ляват форма, въвеждаща спрямо правните сделки критерий с висока степен на 

адаптивност към постоянно изменящите се обществени отношения, който черпи 

конкретно съдържание съобразно средата, в която действа разпоредбата.  
Предпоставките за възникване на противоречието с добрите нрави като правно 

технически похват, водят своето начало назад във времето като отговор на естест-

вена необходимост от изменение на съществуващата правна регулация. Правната 

система на древния римски народ (ius civile), създадена въз основа на обичая
2, се 

характеризирала с ниска степен на адаптивност към социалната среда. Това произ-

тичало от факта, че писаните правила още със самото си създаване не отразявали 

интересите на всички жители на държавата, били строго фиксирани по съдържание 

и се отличавали със специфичен език, непозволяващ свободното им разбиране и 

тълкуване. Последното било дейност достъпна за жреците. Използването на добри-

те нрави в правото и утвърждаването им като критерий за правовост на сделките се 

свързва с интуитивното долавяне от римските юристи, че те могат да бъдат метод 

за по-ефективно правно регулиране на обществената организация. Правната техни-

ка на използване морални категории в правото произхожда от преторското право, 

създаващо правила ad hoc чрез едикти. Тази правна подсистема въвежда категории 

като „добри нрави (boni mores)” и „добросъвестност (bona fides)” като мащаб за 

поведение на страните в сделките, който е проекция на основния принцип на пре-

торското право – справедливостта (aequitas)3
. Чрез създаване на механизми, черпе-

щи съдържание от моралните ценности на обществото ius honorarium коригира ста-

рата система на ius civile като двете действат паралелно и в синхрон. Този метод на 

регулиране, дава това, което липсва на правната регулация до този момент – гъвка-

вост, изразяваща се в адаптивност на правото към измененията в обществото.  
„Добрите нрави” като правна форма имат съдържание, което макар неопределе-

но е определяемо от съда за конкретния случай, към който следва да се приложи 

моралният критерий. Тази особена форма се характеризира със специфична функ-

ция, която остава непроменена и до днес. Чрез нея навременно се отразява разнооб-

разието на променящите се човешки отношения. Това дава възможност за постига-

не на равновесие в социалната организация, посредством създаване на адекватна на 

нея правна регулация. Чрез „добрите нрави” се преодолява непълнотата на правна-

та система, причинена от предварителното задаване на правила за поведение. При 

нея промените в обществените потребности се отразяват със закъснение и инфор-

мацията се пречупва през критерии, заложени от законодателя. Гъвкавостта, която 

придават „добрите нрави” на правната система, се дължи на това, че те черпят сво-

                                                           
1 Бойчев, Г. Правният институционализъм, с. 172. 
2 Водеща своето начало от Дванадесетте таблици (Lex duodecim tabularum – 450 г. пр. Хр.). 
3 Plescia, J. The development of the Doctrine of Boni mores in Roman law, р. 227-228. 
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ето съдържание от променливата реалност, давайки възможност за обратна връзка
1 

между правото и обществото. Връзката осигурява постигане на баланс между сис-

темите вследствие от навременния пренос на необходимата информация между тях. 

Тъй като процесът е двустранен, това позволява всяка от системите да се явява, в 

определена степен регулатор на другата. Липсата на подобни механизми в правото, 

би го лишила от необходимата за функционирането му обратна връзка. Тази форма 

на обратна връзка е различна от механизма на изборите. Нейната функция е насо-

чена към навременното предоставяне на нужната за правната система информация 

относно моралните ценности на обществото. Интуитивно и по естествен път нуж-

дата от подобна взаимообвързаност, не е убягнала и на римските юристи преди 

хилядолетия. Изграждането на тази обратна връзка в римското право чрез преторс-

кото, е довело до трайно изменение на юридическата техника и напредък на прав-

ното регулиране. Постиженията на ius honorarium се дължат именно на въвеждане-

то на категории като добрите нрави
2
, които впоследствие се установяват като пос-

тоянни критерии в правото за правилност на облигациите
3
, коригирайки цивилноп-

равната система. През периода на класическото и следкласическото римско право
4, 

противоречието с добрите нрави се утвърждава като основна техника за преценка 

на валидността на юридическите действия, наред с противоречието със закона. 

С времето нарушаването на моралните норми придобива по-широк обхват, като по 

време на династията на Северите започва да се прилага като критерий освен към 

договорите и към неформалните съглашения
5.  

При съвременната употреба в чл. 26, ал. 1, пр. 3 в ЗЗД на древната юридическа 

техника накърняването на добрите нрави е самостоятелно основание за нищожност 

на договорите. Приложението на разпоредбата е субсидиарно, т.е., когато няма 

основание за нищожност поради противоречие със закона
6
. Според ТР 

№ 1/2009 г. от 15 юни 2010 г. „Добрите нрави са морални норми, на които законът е 

придал правно значение, защото правната последица от тяхното нарушаване е при-

равнена с тази на противоречието на договора със закона”. Следователно те въвеж-

дат универсален обективен критерий за преценка и са приложими към всякакви 

договорни отношения. Друг е въпросът в какво се изразява обективността при по-

ложение, че тяхното съдържание се определя според приложението им към конк-

ретния случай
7
. Според съдебната практика

8 и съвременната правна доктрина
9 съ-

                                                           
1 За понятието „feedback” (обратна връзка), произхождащо от кибернетиката и отношението му 

към правото вж. Rosdorff L. W. The framework of legal evolution, р. 115; D’Amato, Towards a recon-
ciliation of positivism and naturalism. A cybernetic approach to a problem of jurisprudence, р. 193. 

2 Използвани особено от 1 в. пр. Хр. насетне – добросъвестност, справедливост, грижата на добрия 

стопанин. 
3 Често се срещат в текстовете на римските юристи, напр. Панипиан D.17.1.7; Улпиан D.24.3.14.1. 
4 Периодите от I до III век от III в. до 564 г.  
5 Цимерман. Цит. съч., с. 710. 
6 Приложението на двете основания заедно е лишено от смисъл с оглед субсидиарната роля на 

„добрите нрави” като ограничител на договорната свобода (бел. авт.). 
7 Вж. Решение № 3664 от 18.05.2013 г. по в. гр. д. № 7468/2012 г. на Софийския градски съд. 
8 Решение № 74 от 21.06.2011 Г. По гр. д. № 541/2010 г., г. к., ІV г. о. на ВКС. 
9 Димитров, М. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД, с. 224; Ставру, Ст. Добрите нрави 

в договорното право-идеология на границата. 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135808587&dbId=0&refId=5434483
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дът следва да се съобразява не с индивидуалната, а с обществената представа в как-

во се изразяват „добрите нрави”, респективно кога е налице тяхното нарушаване. 

Подобно виждане се открива още при употребата на основанието в периода на кла-

сическото римско право, където Улпиан казва така: „срещу добрите нрави” – не се 

възприема това, което разбира този, който е действал, а това което като общо се 

приема от гражданите за противоречащо на добрите нрави
1.  

Чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД може да се прилага от съда при разнообразни хипоте-

зи, когато заключи, че дадени действия към момента на извършването им противо-

речат на добрите нрави и когато по отношение на същите действия липсва проти-

воречие със Закона
2. 

В съдебната практика
3 и правната доктрина

4 се срещат виждания, според които 

приложното поле на разпоредбата би следвало да се ограничава с оглед степента на 

противоречието с добрите нрави. Предложенията са накърняването на добрите нра-

ви да се взема предвид от страна на съда само при преценка, че представлява „гру-

бо” такова, т.е. в крайни случаи. Според нас уредба на основанието в чл. 26, ал. 1 
ЗЗД към настоящия момент не дава възможност за подобно тълкуване и прилагане 

на нормата поради две основни причини. Първата е, че основанието е предвидено 

наравно с другите основания като възможност за неговото произволно ограничава-

не от страна на правоприлагащия орган не е предвидена както по отношение на 

предметен обхват, така и по отношение на степен на противоречието. Втората е, че 

самите „добри нрави” са изначално недефинирана категория по своето съдържание, 

определяща се според обществените нагласи за търпимост или нетърпимост към 

дадено човешко поведение, което според това се свързва или не със съответните 

правни последици. Ето защо тези нагласи могат да имат различно изражение и раз-

личен предел във всеки момент. Ето защо смятаме, че употребата на определението 

„грубо” не внася никаква допълнителна определеност към понятието. Във връзка с 

въвеждането на подобно степенуване на противоречието са направени предложения 

de lege ferenda за изменение на разпоредбата
5
. Предложенията са към понятието за 

накърняване на добрите нрави да се включи изрично изискване за степенуване на 

посегателството, т.е. то да бъде правнорелевантно, когато представлява „грубо” 

такова. Ето защо за извършване на подобна редакция е необходимо да се предложи 

и ясна методология, чрез която да се постигне универсална мярка, отразяваща 

правнорелевантна степен на противоречието.  

                                                           
1 D.47.10.15.6 Ulpianus 77 ad ed., превод автор. 
2 Съществуват съдебни решения, в които се застъпва идеята, че приложението на добрите нрави, 

следва да се прилага за изрично посочени в закона случаи, напр. Решение по гр.д. № 4/2010 г. РС 

Казанлък „законът изрично е посочил договорите, които имат проявление на нищожност поради на-

рушаване на добрите нрави/пр. чл. 40 и чл. 226 от ЗЗД, чл. 46 от ЗОС, др. 
3 Решение № 2323 от 10.12.2013 г. по т.д. № 1826/2013 г. на Ап.С – София. „Противоречие с доб-

рите нрави е налице, когато грубо са нарушени общоприети етични норми – доминиращия морал в 

обществото.” Вж. Решение № 77/2011 г. ОС Габрово; Решение № 2765 от 27.04.2015 Г. по в. гр. д. 
№ 375/2015 г. на СГС, Решение № 292-1965-I ГО на ВС. 

4 Димитров, М. Цит. съч., с. 228. 
5 Пак там, с. 290-291. 
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Особеността на „добрите нрави” идва от специфичната функция на това правно 

основание, насочена към извличане съдържание от средата, поради което критерият 

изглежда различно според разнообразните обществени отношения, към които се 

прилага. Една е представата за противоречие с добрите нрави в отношения между 

търговци и друга е тя в отношения между граждани, нямащи такова качество. Съ-

образяването с вида на обществените отношения при определяне съдържанието на 

„добрите нрави” е част от спецификата им на универсална форма, адаптираща се 

към разнообразни конкретни случаи. Всякакви опити за изрично посочване на хи-

потези, за които да се прилага критерият, както и за конкретизация на съдържание-

то му или опит за степенуването му
1
, биха променили посочената функция. Това би 

довело до превръщане на разпоредбата в норма, с определено съдържание. Което 

ще отнеме възможността за внасяне на гъвкавост в правния регулатор, позволяваща 

му да се адаптира бързо към промените в средата. „Добрите нрави” възприемаме 

като филтър на правнорелевантни ценностни оценъчни явления, внасящ необходи-

мата динамика, която иначе би липсвала в правната система и която ѝ дава възмож-

ност за пълноценно функциониране
2. 

По отношение приложното поле на добрите нрави смятаме, че в съвременното 

право следва да се вземе предвид кодификацията на естествените права. Те обхва-

щат материя, която преди е попадала в периметъра на добрите нрави. С обективи-

рането им в източник на правото те придобиват качеството на правни норми. Пора-

ди това действията, извършени в нарушение на тези права, са в противоречие със 

закона в широк смисъл
3
, а не с добрите нрави

4
. Това следва от разпоредбите на 

Конституцията, уреждащи правата на гражданите, които съгласно чл. 5, ал. 2 на 

КРБ имат непосредствено действие. Също и нарушаването на уредените в ЕКПЧ 

права на човека е противоречие със Закона по силата на чл. 5, ал. 4 от КРБ, съглас-

но който нормите на Конвенцията имат пряко действие. 
В древността концепцията за деленето на недействителността на нищожност и 

унищожаемост не е била изяснена
5
. Макар съвременната правна наука да прави 

разграничение, все пак интерес представляват хипотези, при които е възможно едно 

основание за унищожаване на договора (напр. заплаха или измама, уредени в чл. 29 
и 30 от ЗЗД) да се разглежда и като такова, което води до противоречие на извър-

шеното с добрите нрави
6
. Любопитство буди и въпросът защо законодателят е ре-

шил, че определени хипотези, които очевидно противоречат на добрите нрави, 

                                                           
1 В обратния смисъл Ставру, Ст. Цит. съч.  
2 В този смисъл вж. Бойчев, Г. Цит. съч., с. 174-175.  
3 Т.е. не само по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗНА. 
4 В обратния смисъл Димитров, М. Цит. съч., с. 229. 
5 Du Plessis, J. Compulsion in Roman law, р. 14-15. 
6 Определение № 1267 от 11.09.2009 г. по гр. д. № 246/2009 г., г. к., ІV г. о. на ВКС. Отговор би 

могъл да даде и той би бил от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на право-

то, ако касаторите бяха релевирали като основание за допускане на касационно обжалване съществе-

ният за изхода на спора по претенцията за нищожност на посоченото основание въпрос „осъществяват 

ли съставът на разпоредбата за нищожност поради накърняване на добрите нрави подвеждането на 

продавачката от купувачката, възползвайки се от заболяването ѝ, лесната ѝ внушаемост, страх и уп-

ражняван психически натиск да сключи договора”, което, обаче те не са сторили. 
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следва да се ползват с по-слабата последица на недействителността. Според комен-

тара на Улпиан към едикта „Нищо не е в противоречие със съгласието, върху което 

се основават договорите на добросъвестността така, както силата и страха. Ето за-

що одобряването на нещо от този вид е в противоречие с добрите нрави”
1
. Сделки-

те, сключени по принуда или чрез измама, но при спазени формални изисквания, се 

смятали действителни с оглед правилата на ius civile. Средства за анулиране на 

подобни облигации се създали чрез преторското право
2
. Следователно според съв-

ременната терминология такива сделки били унищожаеми. Макар и да не е същест-

вувало ясно разграничение на вида недействителност, все пак и в римското право 

се наблюдава различно третиране на сделки, които като противоречащи на добрите 

нрави се смятали за непораждащи правни последици от тези, които макар да били в 

противоречие с тях, били изначално валидни. От анализа на приложението на осно-

ванието в древното и съвременното право достигаме до следния отграничителен 

критерий – противоречието с добрите нрави се явява основание за нищожност само 

в случаите, когато то засяга по същество предмета на облигацията. Тоест, когато 

фактическият състав „не обхваща такива елементи, без които, макар замисленото, 

желано и проявено юридическо действие да е правно мислимо и фактически въз-

можно, все пак е лишено от съществени части на своето материално правно и фор-

мално съдържание
3
”. Следователно на това основание са нищожни договорите, 

сключени при наличие на неморална причина, отразила се върху предмета им. По 

този начин е отнет съществен елемент от съдържанието им, без който те губят ха-

рактеристиката си на годен фактически състав. Докато договорите, сключени пора-

ди заплаха или измама, макар да се основават на противоморална кауза, понеже тя 

е поведението на субекта, законодателят ги е свързал с последиците на унищожае-

мостта. Фактическият им състав обхваща всички съществени елементи, но „разкри-

ва вследствие от някой дефект в тях един ненормален строеж или едно ненормално 

нормативно или функционално съотношение”
4
. Ето защо противоречието с добрите 

нрави води до нищожност, когато засяга самия предмет на договора. Когато проти-

воморалното поведение на едната страна е станало мотив за сключване на сделката, 

това въздействие, свързано с психическите преживявания, не се отразява по същес-

тво на предмета. В тези случаи сделката е унищожаема. Различният режим се дъл-

жи на това, че във втория случай облигацията притежава всички изискуеми елемен-

ти и по своите външни признаци – предмет и форма не може да бъде обект на ата-

куване
5
. Поради това противоречието с добрите нрави е основание за нищожност, 

когато касае съществени материално правни елементи от фактическия състав на 

дадена облигация. 

                                                           
1 D.50.17.116pr. Ulpianus 11 ad ed., превод автор. 
2 D.4.2.1 Ulpianus 11 ad ed.; D.4.3.1.1 Ulpianus 11 ad ed.; Чрез акция или възражение. 
3 Ганев, В. Учебник по обща теория на правото, с. 491, коментар на разпоредбата на чл. 27 от 

отм. ЗЗД, „Причината е незаконна, когато е противна на закона, на добрите нрави или на обществе-

ния ред”.  
4 Ганев, В. Цит. съч., с. 492.  
5 В този смисъл вж. още Zimmermann, R., р. 710. 
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Независимо от различните формулировки
1 на разпоредбата от периода на римс-

кото право до днес нейната функция по отношение на правната система е останала 

непроменена. Добрите нрави като морално-етична категория представляват посто-

янно изменящо се по съдържание явление на социалната реалност. Добрите нрави 

като правна техника обаче, представляващи особен метод за набавяне на информа-

ция от средата, в която правото действа, са останали непременена категория от над 

две хиляди години насам. Необходимостта от подобни разпоредби, свързващи 

правния регулатор с обекта на регулиране е доказана емпирично много отдавна.  
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листическото общежитие”, Павлова, М. Гражданско право, с. 532-533, „промяната има дълбоко качес-

твено значение”. Според нас промяната е формална и не се отразява съществено с оглед функцията на 

разпоредбата за правото, тъй като съдържанието е винаги неопределено, т.е. предполага разнообразие. 
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ОТНОСНО СЕЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН СЪД СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ХИПОТЕЗАТА,  
В КОЯТО ВЗЕМАНЕТО ПРОИЗТИЧА ОТ ДОКУМЕНТ,  

СЪДЪРЖАЩ АРБИТРАЖНА КЛАУЗА 

адвокат  Христина Георгиева,  

georgieva.r.hristina@gmail.com  

Резюме: настоящата статия разглежда процесуалните норми, регулиращи 

възможностите за сезиране на компетентния държавен съд със заявление за из-

даване на заповед за изпълнение (съответно заповед за незабавно изпълнение), ана-

лизирайки хипотезата, в която вземането произтича от договор, съдържащ ар-

битражна клауза, както и случаите, в които вземането се съдържа в документ 

(запис на заповед), която е извън договора, съдържащ арбитражна клауза. 

Настоящото изследване застъпва виждането, че наличието на арбитражна 

клауза в договор пренася спора за разглеждане от арбитражен съд и е отрица-

телна процесуална предпоставка за иницииране и на заповедното производство по 

чл. 410 от ГПК, и на исковото производство по установителния иска с правно 

основание чл. 422 ГПК. В случаите, в които вземането се съдържа в документ 

извън договора, подписан между страните и съдържащ арбитражна клауза, кре-

диторът, разполагащ със запис на заповед, съобразно чл. 417, т. 9 ГПК, може 

успешно да инициира и проведе заповедно производство. В този случай, след пос-

тъпване на възражение от страна на длъжника срещу Заповедта за незабавно 

изпълнение и издадения изпълнителен лист, искът с правно основание чл. 422 ГПК 

следва да се заведе пред компетентния държавен съд. 

 

Ключови думи: арбитражна клауза, арбитражен съд, заповедно производство, 

държавен съд, подведомственост, изпълнителен лист, заповед за изпълнение, за-

повед за незабавно изпълнение 

 

Summary: This article examines the procedural rules governing the possibilities to 

refer the competent state court with an application for issuing of an enforcement order 

(respectively an application for issuing of an immediate enforcement order) by analyzing 

the cases in which the claim arises out of a contract containing an arbitration clause as 

well as the cases in which the claim is incorporated in a document (promissory notes) 

that is separate from the contract containing an arbitration clause.  

This article expresses the position that the existence of an arbitration clause in a 

contract is a negative procedural prerequisite for initiation of enforcement order 

procedure under art. 410 of the Civil Procedure Code as well as for the claim procedure 

under art. 422 of the Civil Procedure Code. In this case the claim should be brought 

before the Court of Arbitration. In the event that the claim is incorporated in a document 
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separate from the contract signed by and between the parties and including an 

arbitration clause, the creditor possessing the promissory note according art. 417, p. 9 of 

the Civil Procedure Code can successfully initiate and hold an immediate enforcement 

order procedure. In this case, following the receipt of the debtor’s objection against the 

immediate enforcement order and the writ of execution, the claim under art. 422 of the 

Civil Procedure Code should be brought before the competent state court. 

 

Key words: Arbitration clause, Arbitration court, Order for payment proceeding, State 

court, Jurisdiction, Writ of execution, Enforcement Order, Immediate Enforcement Order 

 

 

Въведение 
Интересът към проблематиката, изложена в настоящата статия, се породи във 

връзка с производство, образувано пред Районен съд, сезиран със заявление за из-

даване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. В заявле-

нието се твърди, че вземането произтича от договор, сключен между страните. 

С разпореждане първоинстанционният съд е издал заповед за изпълнение на па-

рично задължение по чл. 410 ГПК. В срок е постъпило възражение от длъжника. 

С оглед на възражението е подадена искова молба с правно основание чл. 422 във 

връзка с чл. 415 ГПК. В срока за отговор по чл. 131 ГПК ответникът е направил 

възражение за неподведомственост на спора, поради наличието на арбитражна кла-

уза в процесния договор. С определение Районен съд е констатирал, че между стра-

ните по договора съществува валидно уговорена и обвързваща арбитражна клауза, 

като не е предвидена алтернативна възможност за разглеждане на възникнал спор 

във връзка с изпълнението по процесния договор от държавен съд. Поради това и с 

оглед позоваването от ответника на арбитражното споразумение в договора, произ-

водството по делото е прекратено с определение. Определението е потвърдено от 

по-горна инстанция и към днешна дата е влязло в сила.  
Горепосоченият казус повдигна редица въпроси, касаещи приложимостта на 

нормите, регулиращи заповедното производство, в случаите, в които вземането 

произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза, както и въпроси, касаещи 

случаите, в които вземането се съдържа в документ извън договора, подписан меж-

ду страните и съдържащ арбитражна клауза (както в случаите със записите на запо-

вед). Постави се и въпросът кой съд е компетентен да разгледа иска по чл. 422 ГПК.  
Заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по 

чл. 410 ГПК и подведомственост на установителния иск по чл. 422 ГПК с оглед 

уговорена от страните по договор арбитражна клауза. 
Съгласно чл. 415 ГПК, ако длъжникът подаде възражение срещу заповед за из-

пълнение по чл. 410 ГПК, съдът указва на заявителя (кредитора), че може да предя-

ви иск по чл. 422 ГПК за установяване на вземането си в едномесечен срок, като 

довнесе дължимата държавна такса.  
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Както в съдебната практика
1
, така и в правната доктрина противоречиво се разг-

лежда въпросът къде следва кредиторът, обвързан от арбитражна клауза, да предя-

ви установителния иск по чл. 422 ГПК, във връзка с чл. 415 ГПК: пред арбитражния 

съд съгласно арбитражната клауза или пред държавния съд. Тази противоречива 

практика не допринася за стабилността и предвидимостта на оборота. 
Няма да има проблем, ако кредиторът депозира иска си пред държавния съд и 

ответникът не направи своевременно възражение за наличие на арбитражна клауза. 

В този случай делото ще се развие по съответния ред и при наличие на предпостав-

ка по чл. 416 ГПК, заповедта за изпълнение ще влезе в сила. Въз основа на нея съ-

дът ще издаде изпълнителен лист и ще отбележи това върху заповедта. 
По-сложни са въпросите, когато ответникът направи своевременно възражение 

за наличие на арбитражна клауза или кредиторът предяви иска си директно пред 

арбитражен съд. В много случаи кредиторите се обръщат към арбитражните съдили-

ща, обосновавайки компетентността им на наличието на арбитражна клауза – била тя 

в материално-правния договор или като самостоятелно процесуално съглашение. 

Друг довод според някои кредитори е, че установителният иск по чл. 422 ГПК е са-

мостоятелен и не е част от заповедното производство, при което на плоскостта на 

чл. 19 ГПК страните могат да дерогират подведомствеността му на държавните съди-

лища. Арбитражни съдилища приемат подобни искове и ги разглеждат с аргумента, 

че са компетентни да се произнесат по един такъв спор. Тези хипотези следва да се 

разгледат по-подробно с оглед особеностите на отделните производства. 
С депозиране на искова молба направо пред арбитраж ефектът, който кредито-

рът ще постигне, е десезиране на съда с подаденото заявление по чл. 410 ГПК. 

В резултат от това заповедта за изпълнение ще трябва да се обезсили
2.  

Видно от разпоредбата на чл. 416 ГПК – „когато възражение не е подадено в 

срок или е оттеглено или след влизане в сила на съдебното решение за установя-

ване на вземането, заповедта за изпълнение влиза в сила. Въз основа на нея съдът 

издава изпълнителен лист и отбелязва това върху заповедта.“. От цитираната раз-

поредба става ясно, че при хипотезата на предявен установителен иск, за да влезе в 

сила заповедта за изпълнение, трябва да е налице влязло в сила „…съдебно реше-

ние за установяване на вземането…“. Законът употребява в различен смисъл поня-

тията „решения на съдилищата“ и „решения на арбитражните съдилища“ – по ар-

гумент от чл. 404, т. 1 ГПК, което изключва отъждествяването им. Използвайки 

израза „съдебно решение“, законодателят е имал предвид единствено решение на 

държавен съд. Това становище се потвърждава и с оглед на следните аргументи: 
Съдебната практика на ВКС приема, че производството по установителния иск 

по чл. 422 ГПК по съществото си представлява продължение на защитата на заяви-

теля – кредитор в заповедното производство. Затова и видът на иска по чл. 422 ГПК 

е обусловен с оглед издадената заповед за изпълнение, а уважаването му е относи-

мо към влизане в сила на заповедта за изпълнение. Връзката между исковото и за-

                                                           
1 Арбитражната практика допуска за разглеждане от арбитражен съд на установителния иск по чл. 

422 ГПК. 
2 Георгиев, Ив. Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство. – Тър-

говско и облигационно право, 2010 г., кн. 8, с. 51. 
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поведното производство се извежда при систематическото тълкуване на чл. 422 
ГПК във връзка с чл. 415 и чл. 416 ГПК. Иначе казано, при подадено възражение от 

длъжника срещу заповедта за изпълнение, целта на предявяването на иска по 

чл. 422 ГПК е със сила на пресъдено нещо да се установи наличието на вземането 

като при уважаване на този иск съгласно чл. 416 ГПК заповедта за изпълнение да 

влезе в сила и въз основа на нея съдът да може да издаде изпълнителен лист.  
С нормите на чл. 410, чл. 416, чл. 417 и чл. 422 ГПК не само е очертано прилож-

ното поле и е диференциран предмета на заповедното производство и на исковото 

производство по иска с правно основание чл. 422 ГПК, но е уредена императивно и 

подведомствеността на тези спорове.  
Предявяването на иска по чл. 422 ГПК безспорно е процесуално действие, със-

тавляващо част от така проведеното заповедно производство, тъй като изрично и 

императивно ал. 1 на същия текст постановява, че искът се счита предявен от мо-

мента на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение. Следовател-

но, след като материалноправните и процесуално-правните последици от предявя-

ването на иска по чл. 422 ГПК настъпват от подаване на заявлението, то и искът 

следва да бъде разглеждан единствено от компетентния надлежен съд от системата 

на държавните съдилища, но не и от арбитражен съд. Този извод се извежда също и 

от обстоятелството, че субсидиарното приложение на ГПК по неуредените от 

ЗМТА въпроси е изрично изключено (чл. 24 ЗМТА), а Съдопроизводственият 

закон – ГПК, който урежда започналото заповедно производство не предвижда 

друг ред за приключването му. Нещо повече с постановеното арбитражно решение 

неприложим става и чл. 416 ГПК, регламентиращ влизане в сила на издадената за-

повед за изпълнение и издаване на изпълнителен лист, защото съгласно чл. 405, 
ал. 3 ГПК само Софийският градски съд е компетентен да издаде изпълнителен 

лист въз основа на решенията на арбитражните съдилища. Допълнителен аргумент 

е и този, че законодателят е възложил на съдилищата събиране на държавна такса 

от 2% за заповедното производство като процесуален способ за бързо и за иконо-

мично реализиране на определени от закона вземания, но при оспорване на издаде-

на заповед за изпълнение с разпоредбата на чл. 415, ал. 1 ГПК законодателят е 

предвидил довнасяне на държавна такса до пълния дължим размер на таксата спо-

ред цената на установителния иск по чл. 422 ГПК, който размер на таксата е уста-

новен с прилаганата само от съдилищата Тарифа за държавните такси, които се 

събират по реда на ГПК. В нормата с израза „за вземания за парични суми или за 

заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд“ законодателят е визирал 

„съдът“ както за определяне подведомствеността на иска за вземането, така и като 

компетентният съд, който по правилата на родовата подсъдност ще разгледа този иск 

като първа инстанция. С определение № 585 от 21.07.2011 г. по ч.т.д. № 457/2011 г. 

на ТК, ВКС е дал разрешение по въпроса, че подведомствени на съдилищата са и 

заповедното, и исковото производство по иска с правно основание чл. 422 ГПК.  
Изложеното по-горе обаче не означава, че арбитражното производство ще е недо-

пустимо. Напротив, то ще се развие по съответния ред, но заповедта за изпълнение 

ще бъде обезсилена, тъй като кредиторът няма да е представил в срок доказателства 

за депозирана пред компетентния съд искова молба и за довнесена държавна такса. 
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В хипотезите, в които ответникът с отговора на исковата молба направи възраже-

ние за наличие на арбитражна клауза и иска спорът да бъде отнесен пред арбитраж-

ната институция или арбитраж ad hoc, производството пред държавния съд следва да 

се прекрати, а издадената заповед изобщо няма да влезе в сила, тъй като кредиторът 

няма да успее да докаже наличието на някое от основанията на чл. 416 ГПК. При 

това, в арбитражния процес, бил той по заведен установителен иск или пък по осъди-

телен, кредиторът няма да може да си търси направените разноски в заповедното 

производство. Това би била своеобразната санкция за страната, че е избрала ред за 

разглеждане на производството, който не съответства на волята на страните. 
Отчитайки гореизложеното, съдебната практика приема, че наличието на ар-

битражна клауза, уговорена в договор между страните, пренася спора за разг-

леждане от арбитражен съд и следва да се разглежда като отрицателна проце-

суална предпоставка за иницииране и на заповедното производство, и на исковото 

производство по иска с правно основание чл. 422 ГПК.  
Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на 

документ по чл. 417, т. 9 ГПК и подведомственост на установителния иск по 

чл. 422 ГПК с оглед уговорена от страните по договор арбитражна клауза. 
Върховният касационен съд в поредица свои актове (Определение 

№ 585/21.07.2011 г. по ч. т. д. № 457/2011 г. на І т. о. ВКС и Определение 

№ 938/25.11.2011 г. по ч. т. д. № 874/2011 г. на ІІ т. о. ВКС) излага позиция, че от-

водът за неподведомственост на спор по иск по чл. 422 ГПК, поради уговорена ар-

битражна клауза, е неоснователен, но в посочените определения се касае за запо-

ведно производство, инициирано със заявление за издаване на заповед за незабавно 

изпълнение на основание чл. 417, т. 9 от ГПК по запис на заповед и тъй като Зако-

нът не обвързва документа с каузата, която го обуславя, т.е. кредиторът, разпола-

гащ със запис на заповед съобразно чл. 417, т. 9 от ГПК, може успешно да иниции-

ра и проведе заповедно производство.  
Заявител в заповедното производство, на когото въз основа на запис на заповед 

по чл. 417, т. 9 ГПК е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен 

лист, след постъпило от длъжника възражение следва да предяви иск по чл. 422 
ГПК за установяване на вземането си, който иск се разглежда от държавния съд и 

по който иск издадената заповед за незабавно изпълнение е една от абсолютните 

процесуални предпоставки за допустимост.  
Въпросът за дължимостта на вземането по записа на заповед е обусловен от ре-

шаване на спора по каузалното правоотношение, по което е уговорен арбитраж за 

решаване на спорове, но това обстоятелство не придава сила на каузалното право-

отношение да определи подведомственост пред арбитражен съд и на иска по 

чл. 422 ГПК, подведомствен на държавен съд.  
Изследването на каузалното правоотношение, въведено по делото по иска по 

чл. 422 ГПК, е в рамките на заповедното производство, в основата на което стои 

записът на заповед. Проверката на изпълнението на каузалното правоотношение 

има съпътстващ характер и тази проверка не може да промени подведомствеността 

на спора по чл. 422 ГПК пред държавния съд, която да се дерогира от уговорена за 

каузалното правоотношение арбитражна клауза.  

http://web.apis.bg/p.php?i=267030#p3260831
http://web.apis.bg/p.php?i=267030#p3260831
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Предвид гореизложеното, следва изводът, че държавния съд е овластен да раз-

гледа иска по чл. 422 ГПК за вземане, произтичащо от запис на заповед, издаден за 

обезпечаване на изпълнението на вземане по каузалното правоотношение между 

страните, когато са уговорили арбитражна клауза за спорове по каузалното пра-

воотношение. Когато бъде уважен искът по чл. 422 ГПК и с решението се уста-

нови съществуването и размерът на вземането, за което е издадена заповед за 

изпълнение. Последната е съгласно чл. 416 ГПК, ще влезе в сила. 
 
Заключение  
Настоящото изследване излага и обобщава различните тези по отношение на 

подведомствеността на установителния иск по чл. 422 ГПК във връзка с чл. 415 
ГПК: пред арбитражния съд съгласно арбитражната клауза или пред държавния 

съд. Чрез тълкуване и анализ на съдебната практика и правната доктрина авторът 

цели да внесе яснота и да улесни правоприлагането в разгледаните хипотези. 
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Резюме: известни юристи характеризират по различен начин грешката при 

сключване на договорите. Без съмнение установяването на понятието за грешка и 

определянето на нейната правна значимост принадлежат към трудните въпроси 

в правото. През годините на прехода към пазарна икономика те придобиха още 

по-голяма актуалност в резултат от бързото развитие на оборота, защото са 

от значение за разпределяне на значителни имуществени интереси. В научния 

труд са разгледани най-често срещаните видове грешки. Приложената съдебна 

практика към всеки от тях е с цел проблемите да достигнат до всички на разбием 

език. Направен е опит да се навлезе в спецификата на всеки тип, което засилва 

практическата приложимост на резултатите от изследването. Предложена е и 

една нова, различна и непозната от новата правна доктрина теза относно греш-

ката в делбата. Последната засяга пряко стопанската дейност, което задължа-

ва фокуса на изследването да се отнася към този порок на волята. De lege 

ferendaе дадено и предложение за решаването на въпросите без отговор относно 

грешката. 

 

Ключови думи: грешка, унищожаемост, делба, вина, договор убеждение, прес-

мятане, аргумент, чрезмерна повреда, предмет 

 

Summary: Famous jurists characterize the error in contract law in different ways. 

Without doubt the determination of the concept „error“ is one of the complicated question 

in the legal science. In the years of transition to market economy these problems have 

become even more actual in result of the vast development of State, because they are 

highly relevant for allocation of property interests. The most common „errors“ are 

presented in this article. The attached case law to every kind of „error“ has to sole 

purpose to present the problems in a comprehensive way. An attempt was made to define 

the specificity of every type of error, which strengthens the practical feasibility of the 

results of this research. Suggestion for a new, different and out of the scope of the new 

legal doctrine thesis concerning the „error in partition“. The last one affects directly the 

business which commits the focus of this research to concern this vice of will. De lege 

ferenda is given and a suggestion for the resolution of these unanswered questions is 

given also. 
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Key words: error, avoidance, partition, guilt, contract, conviction, calculation, 

argument, laesio enormis, subject 

 
 
Понятие за грешката. Фактически състав 
Великият френски юрист Р. Потие отрежда на грешката най-голямо място сред 

пороците на волята
1. Поради това, както и поради големия набор от видове греш-

ки, в настоящия труд ще акцентирам върху въпросите останали без отговор, как-

то и тези с повече от един верен отговор.
2 

В най-абстрактен смисъл понятието „грешка“ в българския език се приема като 

нещо, което е станало или не е така, както трябва или не е, така, както е приет
3
. 

Друг смисъл, който българският език влага на грешката е използването и за сино-

ним на два термина, а именно „вина“ и „прегрешение“. До колко обаче двете поня-

тия се припокриват и могат ли да бъдат отъждествени е доста спорен въпрос, на 

който би следвало да се намери отговор. 
За точен и обстоен анализ ще е необходимо да се сравнят приложните полета на 

двете понятия. Най-широко в доктрината е разпространено мнението, което разг-

лежда вината в наказателното и гражданското право като единно явление
4
. Друга 

част от теоретиците отличават вината в двата правни отрасли
5. Има и група автори, 

които са някъде по средата между двете крайности и приемат вината в двата посо-

чени смисъла според зависи от формата
6. Ще бъдат разгледани аргументите на об-

щоприетото твърдение, за да се провери дали ще издържат на критика. Тъй като в 

гражданското право няма легално определение за вината и нейните форми ще тряб-

ва да се види какво казва НК по въпроса. Той разграничава две форми на вина – 
умисъл и непредпазливост (чл. 11 НК). Гражданското право обаче използва терми-

ни от рода на недобросъвестност“ (чл. 21, ал. 1 ЗЗД), „умисъл“ и „груба небреж-

ност“ (чл. 94. ал. 1 ЗЗД), „небрежност“ (чл. 247 ЗЗД)
7 неслучайно. Разглеждайки 

вината и грешката през обектива на унищожаемите сделки е видимо, че се открива 

доста голяма разлика. За да бъде видяна във вложения смисъл на двете понятия, 
трябва да бъде даден отговор на следния въпрос: представлява ли неправомерно 

действие допускането на грешка? Определено тук отговорът е отрицателен. Посо-

ченото основание се прилага само за частноправни юридически действия, които са 

правомерни. Има и автори, които не поддържат това мнение и смятат унищожаеми-

те договори, сключени въз основа на грешка, за неправомерни действия
8
. Това не е 

                                                           
1 Цит. по Шопов, А. Унищожаемост на договорите поради грешка. С., Сиби, 2013, с. 13. 
2 Така ги определя Ставру, Ст. http://challengingthelaw.com/za-bloga/ 
3 Шопов, А. Цит. съч., с. 46. 
4 Вж. Голева, П. Облигационно право. 5. прераб. и доп. изд. С., Фенея, 2012, с. 224, 225; Кожу-

харов, Ал. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. С., Юриспрес, 2002, 

с. 287. 
5 Шопов, А. Цит. съч., с. 48, и цитираната там литература. 
6 Кожухаров, Ал. Цит. съч., с. 288, 289. 
7 Калайджиев, Ал. Облигационно право. 6. прераб. и доп. С., Сиби, 2013, с. 434. 
8 Колева, П. Компенсационният принцип в българското облигационно право.  – Правна мисъл, 

1986, № 1, с. 74. 

http://challengingthelaw.com/za-bloga/
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вярно. Унищожаемите сделки са правомерни, докато не се установи противното. 

Друг аргумент в защита на твърдението, че понятията „грешка“ и „вина“ не трябва 

да се смесват, се вижда и в самият чл. 28 ал. 3 ЗЗД. От внимателния анализ на посо-

чената разпоредба се вижда, че вината не е релевантна до момента, в който не се 

изисква обезщетение за причинени вреди. Тук отсъствието на вина няма да предпа-

зи договора от „унищожаване“. Ако бъде разгледана и езиковата разлика между 

двата термина, ще се открива ясно разграничение между понятията в другите дър-

жави. В Англия например думата за грешка
1 е “mistake”, докато за вина се използва 

“guilt“. В немския език думите са съответно „Irrtum“ и „Schuld“. На френски език 

грешката като основание за унищожаемост се обозначава като “erreurˮ, а за вина се 

използва думата “fauteˮ.  

На базата на изложените аргументи, прибавяйки факта, че тук се говори 

за правомерни действия
2
, става ясно, че за равенство между „грешка“ и „вина“ 

не може да се говори. 

 
Теория за грешката като симбиоза между убеждение и заблуждение 
Тази теория надгражда с още един елемент фактическия състав, а именно 

“misbeliefˮ (убеждение). Освен, че волеизявителят се заблудил относно обекта, той 

трябва да има и едно вътрешно субективно убеждение, че не е изпаднал в грешка и 

неговите представи всъщност са действителността. Съгласно посочената теория 

убеждението и заблуждението са неразделна част от грешката като основание за 

унищожаемост. Трябва да се прави разлика между съмнението и убеждението. До-

като последното се явява един положителен довод, че лицето, попаднало в грешка, 

всъщност не е в подобно състояние, то за съмнението не може да твърдим същото. 

При него в един бъдещ момент волеизявителят може да осъзнае действителността и 

да разбере, че всъщност е бил в състояние на заблуждение. Теорията за грешката 

като заблуждение бива надградена с още един компонент, а именно субективното 

убеждение на errans. Това еднозначно улеснява доказване на релевантността на 

грешката като основание за унищожаемост. Тази теория се защитава както от прав-

ната, така и от философската доктрина. Според философите грешката също се дели 

на два подобни елемента, единият от които е именно увереност в правилността на 

погрешните представи. 
 
Грешка в предмета на договора 
За подобна грешка се говори в Решение № 142 от 23.06.2011 г. по в.гр.д. 

№ 209/2011 г. Сливенски окръжен съд. Според него“Само неправилната идея и 

очаквания на страната не са достатъчни да доведат до недействителност на 

договора.“ Тук Законът изисква погрешната представа да се отнася до съществени 

качества на предмета (чл. 28 ал., 1 изр. 1 ЗЗД). Във въпросния случай възможността 
(или вътрешното субективно намерение) обектът да се ползва като ресторант не е 

                                                           
1 Преводът е взет от различните езикови форми на PECL (Principles of European contract law). 
2 Някои автори неправилно извеждат общите черти на грешката при правомерни действия с греш-

ката при извършването на престъпления по чл. 14 НК. При последната понятието вина не е в пълен 

смисъл, т.е. само част от нейните форми са проявени. 
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нито част, елемент от предмета на договора, нито негово свойство или качество. 
Какво ще се случи, ако грешката в предмета се отнася само до отделна клауза? От-

говор се намира в Решение № 169 от 04.06.2012 г. по гр.д. № 950/2011 г. на ВКС, 

І г.о. къде се казва „Когато несъответствието се отнася до отделна клауза, няма 

пречка само тя да бъде унищожена, без да е необходимо да се унищожи целия до-

говор тогава, когато тя не е съществена за сключване на договора.“ 
 
Грешка в лицето 
Това е един от малкото термини в българската доктрина, по които няма спор, 

inter alia тя е изрично описана в ЗЗД. Фактическият състав съдържа следните еле-

менти: 
a) Формира се грешка – за личността на контрагента (насрещния волеизявител); 
б) Грешката е съществена – id est. лицето, сключващо сделката, не би го направило, 

ако знаеше за нея относно договори сключени intuit personae. 
В ЗЗД (чл. 28, ал. 1, изр. 1) се казва, че основание за унищожаване на сделката е 

грешка в предмета или в лицето, ако договорът е сключен с оглед на личността. 
В Решение № 538 от 30.05.2001 г. по гр.д. № 1136/2000 г., ВКС, II г.о. аргументи-

рано се излага тезата, че договорът за продажба на наследство е опорочен от греш-

ка, ако тя се отнася до личността на наследодателя
1, тъй като негов предмет е нас-

ледствената маса, оставена от определен наследодател. Според решението имотите, 

влизащи в наследствената маса, не са предмет на договора и грешката в това отно-

шение не е релевантна. От този пример е необходимо да се направи едно много 

важно разграничение: еrror in personaе по смисъла на ЗЗД (чл. 28, ал. 1, пр. 2), не 

трябва да се смесва с понятието грешка в личността на наследодателя. В първия 

случай се говори за лице страна по договора с errаns, докато във втория самият 

наследодател няма как да бъде контрагент. Разграничението има не само теоретич-

но, а и важно практическо значение. Докато error inpersona е правнорелевантна 

само при договор intuitpersonae, грешката от втория тип е съществена deiure. Това е 

така поради факта, че от наследодателя зависи и обектът на сделка – наследствени-

те права, преминали към наследника. Изключения или други по-специални случаи 

за грешка в личността почти не се срещат. 
 
Грешка в пресмятането. Грешка в количеството 
Първото основание за унищожаемост на сделка не е правнозначимо съгласно 

императивната разпоредба на чл. 28, ал. 2 ЗЗД. Според нея тази грешка подлежи на 

поправяне. Нормотворецът изхожда от тезата, че по-важен е истинският смисъл на 

насрещните волеизявления. Така заложената теза бива аргументирана от разпоред-

бата на чл. 20 ЗЗД. Интересен случай за този вид грешка се вижда в Решение от 

28.11.1994 г. по арб. д. № 38/1994 г. Накратко в казуса се претендира за унищожа-

емост на договор за изработка поради допусната техническа грешка. В посоченото 

решение обаче АС на БТПП стига до извода, че грешката не е техническа, id est 

                                                           
1 Под грешка в личността на наследодателя се има предвид чие наследство се купува. Ако субект 1 

е наследник на други двама напр. 2 и 3, ние искаме да сключим договор за покупко-продажба на нас-

ледството от наследодател 2, но поради грешка купуваме това на № 3. 
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поправима, а всъщност бива окачествена като грешка в количеството. Според съда 

„няма пречки един договор да бъде унищожен поради грешка в количеството (арг. 

от чл. 28 във връзка с чл. 210 ЗЗД)“. Интересното тук е неясната граница между 

двете грешки. Методът, използван от АС на БТПП, е да разграничи грешките, оце-

нявайки въздействието им върху волеизявленията на страните по договора. Момен-

тът е доста важен поради факта, че докато количествената грешка е основание за 

унищожаемост, то тази в пресмятането е поправима. Дотук към изложените осно-

вания обаче не може да се пропусне специалната хипотеза на чл. 210 от ЗЗД. Пос-

ледната е предмет на разглеждане в Определение № 793 от 21.06.2011 г. по гр.д. 

№ 882/2010 г., ВКС, ІІІ г.о., с което не е допуснато касационно обжалване по реда 

на чл. 288 ГПК. В казуса се разглежда унищожаем договор по смисъла на чл. 210 
ЗЗД поради факта, че ищецът е сключил договор за покупко-продажба на недви-

жим имот с площ 1000 кв. м, а в действителност последният е с площ от 609 кв. м – 
разликата е доста повече от определени в горната разпоредба 1/10. От горните ар-

гументи могат да бъдат направени следните изводи: при посочената особена хипо-

теза става въпрос за едностранно и извънсъдебно волеизявление до продавача, с 

което се прекратява договорът. Законът брани интересите единствено на купувача, 

ако другата страна по договора е допуснала неточности при изчисление на площ. 

Това е съществен елемент по договора, върху който се формира волеизявлението на 

купувача. Поради това Законът ги окачествява като един вид „неизпълнение на 

договорните задължения на продавача“
1 и затова предвижда унищожаване на дого-

вора. Трябва да се прави разграничение между горната норма и приложното поле 

на чл. 87 от ЗЗД, поради факта, че последната предвижда развалянето поради неиз-

пълнение. Друг въпрос обаче остава без отговор. Може ли да се унищожи договор 

на основание ЗЗД (чл. 210), ако отклонението е до 1/10 независимо повече или по-
малко? Тук няма място за друго мнение освен това, че подобно действие е невъз-

можно. За този въпрос специалните разпоредби на ЗЗД (в това число и чл. 210, 
ал. 2) не важат, което води до общите правила за правото на договаряне. Взема се 

предвид, че грешката е поправима за носителя на потестативното право като аргу-

мент от чл. 87, ал. 4 ЗЗД. 
 
За грешката като част от особената хипотеза на чл. 74 ЗН 
Посочената разпоредба разкрива доста въпроси, на които е необходимо да се да-

де отговор. Според нея „делбата не може да бъде оспорвана поради погрешка 

освен когато при извършването и някой от сънаследниците е увреден с повече от 

1/4 от стойността на дела му“. В ал. 3 от същия член се прави уточнението че 
„унищожението не се допуска, ако преди постановяване на решението от послед-

ната съдебна инстанция делът на увредения бъде допълнен в пари или натура от 

останалите сънаследници“. Като за начало е важно да се уточни, че под „стойност-

та на дела му“ трябва да се разбира неговият размер (например една стая от чети-

ристаен апартамент), а не икономическата еквивалентност, измерена в пари
2
. Оттук 

започват неизяснените проблеми. В какво се състои грешката, за която се говори 

                                                           
1 Шопов. А. Цит. съч., с. 203. 
2 Вж. Решение № 713 от 10.01.1996 г. по гр.д. № 740/1995 г., ВКС, I г.о. 
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във въпросната разпоредба? В българската доктрина преобладава мнението, че 

законовата уредба трябва да тълкува грешката като изчислителна, idest в пресмята-

нето. За подобно твърдение не може да става въпрос на база следващите аргументи. 

Според авторите
1 увреждането трябва да се определи, сравнявайки делбата като 

цяло с отделните дялове. Определяйки грешката като такава в пресмятането
2
, под-

дръжниците на тази теза противоречат на изричната разпоредба на чл. 28, ал. 2 ЗЗД, 

според която грешка, която се отнася само до пресмятането, не е основание за уни-

щожение, а подлежи на поправяне. Поради тази причина не се съгласявам с изложе-

ната теза, че грешката при договорите за делба е грешка в пресмятането. Аргумент в 

защита на изложеното мнение е и посоченото Решение № 713 от 10.01.1996 г. по 

гр.д. № 740/1995 г., ВКС, I г.о. В него се казва, че „Основателността на искането 

за унищожението на делбата се предоставя от две кумулативни условия“. 
1. Когато някой сънаследник е увреден с повечето 1/4 от стойността на дела му. 
2. Когато това е резултат от погрешка, която стои вън от направените 

отстъпки при свободно формиране на волята му. 
 
Какви са особените мнения по въпроса за грешката в делбата? 
В отменения Закон за наследството, действал до 1949 г., грешката като основа-

ние за унищожаемост на делба също не е правнорелевантна. Поради тази причина 

се въвежда по изключение възможността делбата да бъде унищожена поради 

чрезмерна повреда (laesio enormis)
3. В отменения ЗН (чл. 295), където се съдържа 

въпросното изключение, се използва и термина „невярна сметка“. За по-голяма 

яснота ще се даде пример. Субектите А, B, C разделят наследство с размер 

30 000 лв. чрез делба. Всеки от тях трябва да получи равна част от него, т.е. 
10 000 лв. В крайна сметка А получава имоти на стойност от 20000 лв., a останали-

те по 5000 лв. В случая те не могат да унищожат делбата поради „погрешка“ 
(чл. 74 ЗН) или „невярна сметка и чрезмерна повреда“ (чл. 295 ЗН отм.) От при-

мера следва, че една неравна и несправедлива делба не може да бъде развалена. 

Защо тогава грешката не е възприета като основание за унищожаемост относно 

делбата? Според някои теоретици от миналия век причината за това е, че погреш-

ката пада или върху стойността на частта, която ще се падне на наследника, или 

върху размера на дела, който му се пада.
4
 В първия случай грешката относно стой-

ността се смесва заедно с приложното поле на „чрезмерната повреда“. При втория 

случай, когато грешката е относно размера на дела, тя може да бъде обхваната или 

от обхвата на измамата, или от повредата. Както се посочи императивната норма на 

чл. 28. ал. 2 ЗЗД изрично се казва, че подобен вид грешка не е основание за унищо-

жаемост. Освен това никъде в чл. 27-28 ЗЗД не се говори за допълнителни условия 

подобно на чл. 74 ал. 1ЗЗД, където страната трябва да е увредена с поне ¼ от стой-

                                                           
1 Тасев, Х. Българското наследствено право. 9 прераб. и доп. изд. С., Сиела, 2009, с. 195, вж. също 

Тасев. С. Делба на съсобственост. С., Сиела, 2006, с. 209. 
2 Предполага се, че тезата е основана на чл. 295 ЗН (отм.), в който се казва, че унищожението може 

да стане, „когато един от сънаследниците докаже, че при делбата е била направена невярна сметка. 

Това е единствената основа, върху която се държи горепосочената теза. 
3 Венедиков, П. Система на българското наследствено право. 2 прераб. и доп. изд. С., 1945, с. 326 и сл. 
4 Тончев, Д. Коментар на Закона за наследството. Т. 5. С., 1927, с. 399. 
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ността. В този смисъл това води до заключението, че не става дума за грешка в 

пресмятането (арг. от чл. 74, ал. 1 ЗН). Разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от ЗН най-точно 

може да се квалифицира като случай на „прекомерно увреждане“, при които се 

изисква наличието на определена минимална несъразмерност на престацията, опре-

делено минимално „увреждане“ на съделителя. Съставите на измамата (чл. 29 ЗЗД), 

заплашването (чл. 30 ЗЗД) или сключването на договор от фактически неспособния 
(чл. 31 ЗЗД) са „формални“, тъй като не изискват доказването на конкретно „ув-

реждане" на лицето, чиято воля е било опорочена. В старата теория
1 съществува 

мнение, което прави разграничение между нищожността на делбата като „грешка в 

дяловете“ и унищожаемост поради „чрезмерна повреда“. 
 
Приложима ли е нормата на чл. 74, ал. 1 от ЗН за съдебната делба? 
Нормата на чл. 74, ал. 1 от ЗН е приложима както за доброволната делба, така и 

за съдебната. Като аргумент в защита на тази теза може да се посочи, че никъде в 

глава пета от ЗН (Делба на наследство) не се прави разграничение между съдеб-

ната и доброволната. Разлика не се прави и в отмененият ЗН, както и в стария ЗГС. 
В действащото законодателство всички разпореждания се отнасят или към добро-

волната и съдебната, или само за съдебната. Друг аргумент в тази връзка е факта, че 
специфична разновидност на договорът за делба е съдебната делба, уредена в 

чл. 125 от ГПК. Съдебната спогодба е потвърден от съда договор между стра-

ните по висящо дело, с който те чрез взаимни отстъпки уреждат със силата 

присъдено нещо изцяло или отчасти правния спор като десезират съда и слагат 

край на делото в рамките на постигнатата съдебна спогодба.
2
 Изхождайки от 

това, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение – сила на 

присъдено нещо и изпълнителна сила, тя не подлежи на обжалване пред по-горен 

съд, не подлежи на тълкуване по реда на чл. 251 ГПК, не подлежи на допълване по 

реда на чл. 250 ГПК и допуснатите в нея очевидни фактически грешки не подлежат 

на поправка по реда на чл. 247 ГПК. Със съдебната спогодба страните прекратяват 

един спор като преуреждат отношенията си по общо съгласие и занапред отноше-

нията им са такива, каквито ги прогласява спогодбата. Изключение се прави, в слу-

чай че договорът за спогодба е опорочен. Тогава няма пречка този порок да бъде 

предявен с иск за прогласяване на нейната нищожност, за унищожаването ѝ или за 

обявяване и прогласяване на недействителността ѝ, както и да бъдат предявени 

искове за развалянето, отменянето ѝ поради новонастъпили обстоятелства или дру-

ги потестативни права. Това е така поради факта, че както нотариусите, така и съ-

дът при условията на чл. 574 ГПК, проверява единствено противоречието на Закона 

и добрите нрави, като се произнася с охранителен акт. Всичко изложено доказва 

горепосочената теза, че чл. 74 ал. 1 ЗН би следвало да се прилага независимо за 

каква делба се говори. 

                                                           
1 Венедиков, П. Система на българското наследствено право. 2 прераб. и доп. изд. С., печ. Книпег-

раф, 1945. 
2 Ставру, С. http://challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/dogovor-za-spogodba/ 

http://challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/dogovor-za-spogodba/
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Защитавам мнението, че квалифицирането на вида грешка що се отнася до 

делбата е ненужно. Смятам, че подобен вид тълкуване единствено би затруд-

нило съда при аргументацията
1. 

 
Заключение 
Настоящото изложение не претендира за пълнота и изчерпателност. Основната 

цел на изследването е да бъде анализирана, коментирана и обобщена както съдеб-

ната практика, така и теорията, свързана с грешката като основание за унищожае-

мост. Всичко това може да бъде от полза при решаване на конкретни казуси, свър-

зани с този вид недействителни сделки. Inter alia се надявам трудът да предизвика 

дискусия, която да доведе до усъвършенстването на теорията и подпомагане съдеб-

ната практика. 
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Резюме: страните – членки на Европейския съюз, имат сходни трудовоправни 

системи. Членството в ЕС е довело до въвеждане в тяхното законодателство на 

набор от европейските директиви в областта на трудовите отношения, които се 

прилагат на територията на целия ЕС. Единното трудово и осигурително зако-

нодателство във всички държави членки улеснява свободното движение на ра-

ботна сила, която дава на бизнеса редица нови перспективи. Нещо повече – прин-

ципите на свобода и закрила на труда, социалният диалог между държавата и 

организациите на работниците и служителите и на работодателите по отноше-

ние на регулирането на трудовите правоотношения, забраната за дискриминация, 

равното заплащане на мъже и жени, гарантираното трудово възнаграждение, 

фиксираното работно време, ограниченията за полагане на извънреден труд, га-

рантираните почивки и отпуски и други дават стабилна основа за икономически 

растеж и по-добър стандарт на живот. 

 

Ключови думи: трудово право, Европейски съюз, законодателство, трудов до-

говор, работници, служители, работодатели 

 

Summary: European Union member states have similar employment law systems. In 

addition, the countries’ membership of the EU has led to the incorporation into their laws 

of a set of European directives on labour relations, which apply throughout the European 

Area. The unified Labour and Social Security laws in all Member States facilitate the free 

movement of labour force, which gives the businesses a number of new perspectives. 

Furthermore the principles of freedom and protection of labour, social dialogue between 

the state and employees’ and employers’ organizations regarding the regulation of 

employment relationships, a ban on discrimination, equal payments for men and women, 

guaranteed labour remuneration, fixed working hours, limitation on overtime work, 

guaranteed rests and leaves, etc. give a stable base for the economic growth and better 

standard of living. 
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Въведение 
Трудовото законодателство на Европейския съюз на първо място представлява 

правото на различните държави членки. В повечето страни то се съдържа в няколко 

единични законови акта. Държавите – членки на Европейския съюз, също са 

длъжни да се съобразяват със споразуменията на Международната организация на 

труда (МОТ), които са ратифицирали. Тези споразумения нямат пряко действие 

върху вътрешното законодателство, те само задължават отделните държави да се 

съобразяват с тези споразумения и да ги включат в националното си законодател-

ство. Те се контролират от специализирани органи на Международната организа-

ция на труда. 
Освен това съществуват ангажименти към Европейската конвенция за правата 

на човека и Европейската социална харта – и двете издадени от Съвета на Европа. 

Но в най-голяма степен трудовото законодателство в Европа е белязано от правото 

на Европейската общност. 
 
Източници на правото 
Оригиналната версия на Договора за създаване на Европейската икономическа 

общност от 25 март 1957 г. включва няколко разпоредби от значение за трудовото 

законодателство: за свободното движение на работници, за хармонизирането на 

социалното осигуряване и сътрудничество на държавите – членки по социални 

въпроси, както и за равното заплащане на мъжете и жените. 
Единният европейски акт, подписан на 28 февруари 1986 г. добавя чл. 118а и 

118б към Договора на ЕО. Член 118а постановява хармонизиране и подобряване на 

законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд като 

цел на Общността. Членът също така разрешава на Съвета да приема директиви 

относно минималните изисквания в тази област. Член 118б задължава Комисията 

да „развива диалога между социалните партньори на европейско равнище, което би 

могло, ако двете страни го считат за желателно, да доведе до отношения, основани 

на споразумение“. 
Договорът за Европейския съюз от 7 февруари 1992 г. (Маастрихт) не съдържа 

никакви допълнителни разпоредби за трудовото и социалното право. И все пак – 
специален протокол и споразумение за социалната политика, подписани от всички 

държави (с изключение на Великобритания) допускат законодателство на единни 

стандарти в трудовото и социалното право, включително колективни трудови дого-

вори за целия Европейски съюз. Остават изключени само регулирането на действи-

телното брутно възнаграждение, свободата на сдружаване и правото на търговски 

спорове. 
Постепенно се издават няколко регламента и директиви, основани на посочени-

те разпоредби на Договора на ЕО. Ето някои от регламентите: Регламент 1612/68 
(ЕИО) по отношение на свободното движение на работници, осигуряване на право-

то на достъп до заетост в рамките на Общността, и Регламент 1408/71 (ЕИО) по 

отношение на социалното осигуряване на работниците мигранти, която регламен-

тира принадлежността към националните системи за социално осигуряване при 

започване на работа в друга държава членка. 
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Основни принципи на трудовото право на ЕС 

Основа на трудовото правоотношение във всяка държава – членка на Европейс-

кия съюз, е трудовият договор, сключен свободно съгласно частното право. Съот-

ветно общите правила на договорното право – като например правилата за сключ-

ване на договори, последиците от неспазване на задълженията (компенсация на 

щетите, прекратяване на договора) – са приложими към трудовия договор, освен 

ако трудовото право не включва специални правила. 
В няколко държави, сред които и България, се прилагат специални правила по 

отношение на обществената услуга. Само част от членовете на държавната служба 

действат въз основа на трудов договор, сключен съгласно частното право. Остана-

лите членове са държавни служители, чиито отношения с наемащата ги държава се 

управляват от публичното право и се регулират от специфични закони за общест-

вените услуги. 
Трудовите договори могат да се прекратяват като това е основен принцип във 

всички държави – членки на Европейската общност. Работодателят трябва да спаз-

ва срок на предизвестие и да може да заяви основания за уволнение, но след това 

може да прекрати трудовия договор. 
Националното законодателство в държавите членки се ограничава основно до 

осигуряване на минимални стандарти в областта на защитата на работниците и 

служителите. Те предвиждат условия на труд, които трудовия договор не може да 

не спази, но може да ги надвишава. Това се отнася до професионалното здраве и 

безопасност, което е, както бе изтъкнато, регламентирано главно от директиви на 

Европейската общност. Разпоредби относно работно време, отпуск, защита срещу 

уволнение и защита на определени групи лица като тези с най-тежки увреждания, 

млади работници и майки тук също спадат. 
Конституциите на държавите членки в различна степен осигуряват на синдикати-

те и работодателите автономно регулиране на условията на труд на своите членове 
(право на свободно колективно договаряне). В България тази гаранция произтича от 

основното право на свобода на сдружаване. Следователно и член 28 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз гарантира правото на колективно договаряне и 

колективни действия на организациите на работодателите и на работниците. 

Европейско договорно трудово право 

Защита от дискриминация в рамките на трудовото правоотношение 

а) Равно заплащане за мъжете и жените 
Съгласно член 141 от ДЕО всяка държава – членка на Европейската общност, 

трябва да осигури прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жени-

те за равен труд или за труд с еднаква стойност. Това правило има непосредствено 

действие, а също така обвързва партньори при колективното договаряне, предста-

вители на работниците и служителите в предприятия и работодателите. 
Европейското право разбира възнаграждението не само като работна заплата са-

ма по себе си, но и като всяко друго възнаграждение, произтичащо от работодателя, 

което работникът или служителят получава пряко или косвено във връзка с работа-
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та си. Особено самостоятелно управляваните фирмени пенсионни схеми се подчи-

няват на принципа на равно заплащане. 
 

Права служителя в случай на преструктуриране или закриване на компании 

а) Прехвърляне на предприятия 
За да се защитят работниците и служителите в случай на прехвърляне на предп-

риятие стопанска дейност или част от стопанска дейност на друг работодател в 

резултат от юридическо прехвърляне или сливане, правата и задълженията, произ-

тичащи от съществуващо трудово правоотношение с прехвърлителя, преминават 

върху приобретателя по силата на закона, както е предвидено в Директивата 

2001/23/EО относно прехвърлянето на предприятия. Служителите също така имат 

защита срещу уволнение поради прехвърляне. 
В миналото определението за прехвърляне на предприятие поставяше значите-

лен проблем в решенията на Европейския съд. Отначало Европейският съд се бе 

произнесъл, че вече придобиването на една сфера на дейност от друго предприятие 

представлява прехвърляне на предприятие. Сега Европейският съд изисква значи-

телна част от оперативните средства също да бъдат прехвърлени. В замяна на това е 

достатъчно да се наеме най-важната част от персонала, така че приобретателят не 

може просто да си избира от персонала кого иска да наеме и кого не. 
б) Масови съкращения 
Директивата за колективните съкращения 98/59/ЕО задължава работодателите 

да информират и консултират съответния представител на служителите в случай на 

уволнения на голям брой работници, извършени по една или повече причини, нес-

вързани с отделните работници за определен период. Оставено е на държавите 
членки да решат как да санкционират това задължение да се консултира. 

Съгласно Директивата, компетентният публичен орган трябва да бъде уведомен 

за масово уволнение. Задължението за уведомяване се комбинира с разпоредба, че 

масовите уволнения няма да бъдат в сила по-рано от 30 дни след пристигането на 

уведомлението при компетентния орган. 
в) Несъстоятелност на работодателя 
В случай на неплатежоспособност, Директивата за неплатежоспособността на 

работодателите 2008/94/EО задължава държавите членки да осигурят гаранция за 

изплащането на дължимите вземания на работниците и служителите най-малко 

през последните три месеца, предхождащи настъпването на неплатежоспособност-

та на работодателя. Затова е оставено на държавите членки да определят коя инсти-

туция отговаря за тази гаранция. Във всички страни от ЕС, включително България 

и Португалия, на служителите се отпускат плащания за гарантиране на несъстоя-

телност, идващи от вноски, наложени на работодателите. На практика плащането 

на гаранция за несъстоятелност често се използва за поддържане на производството 

във времето между подаването на производство по несъстоятелност и производст-

вата по несъстоятелност, за да се получи добре регулирана ликвидация. 
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Европейско право за защита на служителите при работа 

Опазване на здравето и безопасността на работното място 

Рамковата Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на подобрения в опазването на 

здравето и безопасността при работа е от централно значение за закрила на работ-

ниците по време на работа в Европа. От една страна, тя съдържа правила в обща 

форма за оборудването на работното място и организацията на работа в предприя-

тието, за да се избягнат злополуки при работа и предотвратяване на професионални 

рискове за здравето. До момента тя е допълнена с 15 единични директиви, които се 

стремят да предпазят от специфични, здравословни рискове и злополуки, свързани 

с работата. От друга страна, рамковата Директива изисква предприятията да под-

държат определена организация за безопасност. По-специално – работодателят 

трябва да назначи експерти, които да се справят с организацията на защитните и 

превантивни мерки, осигуряват услуга от фирмени медицински лица и включват 

участието на представители на работниците и служителите по въпроси, свързани с 

безопасността и здравето на работното място. 
 

Закрила на майчинството, родителски отпуск,  

закрила на младите хора на работното място 

а) Защита на майчинството, родителски отпуск 
На първо място, Директива 92/85/ЕИО за защита на майчинството забранява за-

емането на бременни работнички с дейности, които представляват риск за безопас-

ността и здравето на бременните жени. Директивата също така постановява, че 

бременните жени и майките за определен срок след раждането не може да бъдат 

задължени да работят през нощта. 
Европейският съд допълни тези разпоредби, доколкото той разглежда въпроса 

дали бременността съществува като нарушение срещу Директивата 2006/54/ЕО за 

равното третиране: по този начин може да се случи така, че един служител е нает за 

задача, която тя не може да изпълнява. Тогава работодателят трябва да прехвърли 

работника или служителя на друго работно място, което първоначално не е било 

предназначено за бременната работничка. 
Директивата за защита на майчинството предвижда забрана за уволнение в пе-

риода от началото на бременността до края на отпуска по майчинство. Уволнения 

са допустими само в изключителни случаи и ако причината за уволнение не е свър-

зана с бременността. Такава уволнение изисква съгласието на компетентния орган. 
б) Защита на младите хора на работа 
Директивата 94/33/EC за защита на младите хора на работа забранява детския 

труд и забранява наемането на работници в юношеска възраст за определени видо-

ве работа. Тя също така предвижда ограничаване на работното време на подраст-

ващите до осем часа дневно и 40 часа седмично. Нощният труд по принцип е заб-

ранен. 



251 

Колективният трудов договор 

Колективен трудов договор и Закон за търговските спорове 

В съответствие с принципа на свободното колективно договаряне в държавите – 
членки на Европейската общност, условията на труд и най-вече заплащането в го-

ляма степен са регулирани от колективните трудови договори. 
На европейско ниво колективни споразумения между организациите на работо-

дателите и синдикатите досега съществуват само под формата на посочените рам-

кови споразумения между социалните партньори. Те се реализират по правно об-

вързващ начин, чрез приемането на директиви. Европейското право не предлага 

допълнително основание за европейски колективни трудови договори. 
 

Обща рамка за информиране и консултиране на работниците 

Директивата 2002/14/EC за създаване на обща рамка за информиране и консул-

тиране на служителите в Европейската общност предвижда, че работодателят тряб-

ва да информира и консултира своите служители и за обстоятелства, които нямат 

трансгранично значение. Тя задължава държавите членки да предоставят информа-

ция и консултиране на работниците и служителите по икономически въпроси (ико-

номическо положение, състояние на заетостта, структура на заетостта, развитие на 

заетостта, важни промени в организацията на работа) в предприятия с минимум 50 

служители в една държава членка или организации с минимум 20 служители в една 

държава членка. 
Директивата беше приета през март 2002 г. Всяко предприятие, действащо в Ев-

ропейския съюз, трябва да има някаква форма на представителство на работниците 

и служителите. 

Международни трудови отношения – стълкновения на закони 

Доколкото трудовото право системно принадлежи към правото на договорните 

задължения, общите принципи на самото международно частно право се прилагат и 

при стълкновение на две национални правни системи в Европа. На първо място, 

релевантно е правото, избрано от двете страни на трудовия договор (член 3, Евро-

пейската конвенция за приложимото право към договорните задължения). Само 

при липса на избор на право се прилага правна норма: съгласно член 6 (2) от Кон-

венцията, трудовият договор следва да се урежда от правото на държавата, в която 

работникът или служителят обичайно изпълнява своите трудови задължения, освен 

ако не се изясни от обстоятелствата като цяло, че трудовият договор е по-тясно 

свързан с друга държава. 
Член 19 от Регламент № 44/2001 на Съвета относно юрисдикцията и признава-

нето и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела гласи, че 

един служител може да съди работодателя си или в съдилищата на държавата член-

ка, където е постоянният адрес на работодателя, или в друга държава членка в съ-

дилищата по мястото, където работникът осъществява своята работа. Ако работо-

дателят не е с пребиваване в държава членка, но има клон, агенция или друго пред-
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ставителство в държава членка, той ще се счита, че пребивава в тази държава член-

ка (член 18 (2) Регламент № 44/2001 ЕО). 

Заключение 

Правата на Европейския съюз, свързани с условията на труд и безопасност и 

здраве при работа, са от пряка полза за голям брой граждани и имат положително 

въздействие върху една от най-важните и осезаеми области на всекидневния им 

живот. Разбира се, държавите членки могат да приемат по-защитни изисквания от 

тези, предвидени в правилата на ЕС, но с поставянето на тези минимални изисква-

ния на ЕС аз съм убеден, че ЕС е направил европейския пазар на труда като цяло 

по-добро място за работа, като в същото време допринася за по-висока производи-

телност и конкурентоспособност на икономиката на ЕС. 
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Резюме: докладът е посветен на спорните въпроси, които могат да възникнат 

във връзка с прогласяването на нищожността на сделки, сключени в нарушение на 

чл. 114 ЗППЦК. Обсъдени са въпросите, свързани с процесуалната легитимация да 

се иска прогласяване на нищожност и най-вече за процесуалната легитимация на 

заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестицион-

ната дейност”. Обсъдено е и съответното прилагане на разпоредбите на ЗППЦК 

по отношение на други дружества, действащи на капиталовите пазари. Направе-

ни са и предложения de lege ferenda за изменение на законодателството. 

 

Ключови думи: нищожност, заместник-председател, акционери, правен ин-

терес 

 

Summary: The report examines the controversial questions that arise about the ren-

dering of transactions, concluded in violation of art. 114 of the Public Offering of Securi-

ties Act, as null and void. The standing for a claim about the rendering, mostly about the 

standing of the Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission in Charge 

of Investment Activity Supervision Department is analyzed. The report studies the appli-

cation mutatis mutandis of the provisions of Art. 114 to other types of companies, partici-

pating on the stock markets, such as special purpose investment companies. Suggestions 

de lega ferenda for legislative amendments are made.  

 

Key words: Rendering, Deputy Chairperson, Shareholders, Cause of Action 

 
 
Въведение 
Настоящият доклад разглежда въпросите, свързани с прогласяването на нищож-

ността на сделки, извършени от публично акционерно дружество в нарушение на 

разпоредбите на чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
(ЗППЦК). Поради съображения за обем и натоварване на изложението, настоящият 

доклад се фокусира главно върху процесуални въпроси и няма да се разглеждат 

конкретно основанията и видовете нарушения, които водят до нищожност. 
Предвид концентрацията на активи на значителна стойност и липсата на доста-

тъчно опит и познания за капиталовия пазар на част от инвеститорите, в чл. 114 
ЗППЦК законодателят подробно е уредил редица хипотези, в които за извършване-

mailto:spandilov@gmail.com
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то на определени сделки е задължително решение на общото събрание на акционе-

рите. Нарушението на тези изисквания води до последици на две плоскости. На 

първо място е административната отговорност, която се изразява в налагане на гло-

ба от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ 

управление „Надзор на инвестиционната дейност”. На следващо място идва и 

гражданскоправната санкция съгласно чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК, обявяваща сдел-

ките, извършени в нарушение на разпоредбите на чл. 114, ал. 1 – 10 за нищожни. 

По този начин Законът изрично ограничава лицата, управляващи и представляващи 

публичното акционерно дружество относно сделки със значителен интерес, със 

заинтересовани или свързани лица или сделки, свързани с продажба на предприя-

тието на дружеството. Това законодателно разрешение контрастира с разпоредбите 

на Търговския закон (ТЗ) по отношение на подобни сделки, сключени от управи-

телните органи на акционерното дружество (АД). Съгласно чл. 236, ал. 4 от ТЗ по-

добни сделки, макар и сключени без решение на общото събрание са действителни, 

като целта е да се стимулира поемането на разумен риск при управлението на АД
1. 

Единствената възможна санкция за лицата, извършили сделката, е отговорността за 

причинени на дружеството вреди. Подобно виждане по отношение на сделките с 

вещни права върху недвижими имоти, сключени от управителя без решение на об-

щото събрание на ООД възприе и ОСГТК на ВКС с ТР № 3 от 2013 г.  
Поради по-високия обществен интерес, който е налице при публичните дружес-

тва, техните действия са подложени на регулация от КФН, а извършените в нару-

шение на чл. 114 ЗППЦК сделки са нищожни поради противоречие със Закона, 
което се явява основание за нищожност по чл. 26, ал. 1, предл. 1 от Закона за за-

дълженията и договорите (ЗЗД) във връзка с чл. 114 ЗППЦК. Нарушението се изра-

зява в несъобразяване с изискванията за решение на общото събрание на публично-

то дружество по ал. 1. Поради липсата на решение нарушава фактическия състав на 
сключването на въпросните сделки, което ще води и до тяхната нищожност. 

 
Процесуална легитимация да се иска прогласяване на нищожността 
По отношение на действията по прогласяване на нищожността на сделки, склю-

чени в нарушение на чл. 114 ЗППЦК на първо място възникват въпроси относно 

процесуалната легитимация по подобни искове. Въпреки че общото правило по 

отношение на нищожността е действието ѝ erga omnes и всяко лице с правен инте-

рес има възможност да се позове на нея
2
, в чл. 15, ал. 1, т. 8, б. „б” от Закона за Ко-

мисията по финансов надзор (ЗКФН) на заместник-председателя, ръководещ уп-

равление „Надзор на инвестиционната дейност”, изрично е предвидено правомо-

щието да предявява искове прогласяване на нищожност на сделки, сключени в на-

рушение на ЗППЦК. В такъв случай е възможно да се породят въпроси дали това 

правомощие на заместник-председателя изключва правото на други заинтересовани 

лица да искат обявяване на нищожност на сделките? Според мен изричното овлас-

тяване на заместник-председателя не следва да дерогира общите правила за искове-

                                                           
1 Касабова, К. Закрила на акционерите в обикновено и публично дружество. София, Труд и право, 

2010, с. 93. 
2 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II, с. 285. 



255 

те за прогласяване на нищожност. Идеята на законодателя в случая е била да осво-

боди зам.-председателя от тежестта в хода на един исков процес да доказва правния 

си интерес от подобен иск. Интересът на зам.-председателя се дължи на засиления 

надзор, на който са подложени публичните дружества и на грижата за интересите 

на инвеститорите. Именно поради това се налага зам.-председателят да осъществя-

ва контрола от страна на държавата в този отрасъл, каквито функции са възложени 

на прокурора в някои случаи – при поставяне под запрещение например.  
От специалната легитимация на заместник-председателя възниква въпросът дали 

той е служебно задължен дa предявява исковете за установяване на нищожността, 
или е необходимо той да бъде сезиран с нарочна молба от заинтересовано лице? 

Употребата на думата „право” в текста на чл. 15, ал. 1 от ЗКФН навежда на мисъл-

та, че заместник-председателят може по своя преценка да предявява исковете. Съ-

щевременно обаче в заглавието на разпоредбата на чл. 15 от ЗКФН законодателят 

си е послужил с думата „правомощие”, от което пък може да се заключи, че става 

въпрос за съвкупност не само от права, но и задължения от особен характер, пре-

доставен на един орган (в конкретния случай зам.-председателя) за осъществяване 

на държавна власт
1
. Това различие в употребените изрази следва да бъде премахна-

то при бъдещи законодателни изменения. Въпреки това остава въпросът дали се 

отнася за право или задължение на заместник-председателя? Според мен, макар че 

в чл. 15 ЗКФН са уредени преимуществено правомощия, конкретно в разпоредбата 

на чл. 15, ал. 1, т. 8 става въпрос за право. За правомощия следва да се считат пред-

ложенията за издаване, съответно отнемане на лиценз (чл. 15, ал. 1, т. 1), прилагане 

на принудителни административни мерки (т. 4), налагането на глоби и имуществе-

ни санкции (т. 7) например. Тези действия представляват същината на надзорната 

дейност, упражнявана от КФН, която е най-широка и се реализира непрекъснато
2 в 

двете ѝ фази – на установяване и на въздействие. Безспорно прогласяването на ни-

щожността е част от фазата на въздействие, но съдът може да бъде сезиран с такова 

искане и от други заинтересовани лица. Възможността за установяване на наруше-

нието и налагане на санкция, законодателят е предвидил единствено за заместник-
председателя. В чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗКФН са изброени права на заместник-
председателя, с които той може да добави към публичноправните последици от 

извършените сделки в нарушение на чл. 114 ЗППЦК и съответните гражданскоп-

равни последици – нищожност на сделките. Ето защо не считам, че заместник-
председателят трябва да бъде задължен да предявява подобни искове – това следва 

да бъде само негово право. Редно е при бъдещи изменения на ЗКФН, тази разпо-

редба да се извади от чл. 15, ал. 1 и да бъде уредена като отделно право, чието уп-

ражняване зависи от преценката на заместник-председателя. Като алтернатива на 

такова решение е възможно и да бъдат уредени хипотези, при които заместник-
председателят да бъде задължен да предяви исковете при сделки на стойност над 

определена в Закона или при наличие на значим обществен интерес, а останалите 

да бъдат оставени на неговата преценка. Във всички случаи обаче за упражняването 

                                                           
1 Нови моменти в административния процес според АПК: тематичен коментар. София, Сиела, 

2007, с. 175. 
2 Ланджев, Б. Правни проблеми на финансовото инвестиране, с. 54. 
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на това право следва да е допустимо и заинтересованите лица да могат да сезират 

заместник-председателя и да се формира практика на КФН с оглед еднакви дейст-

вия при сходни искания. 
Спорен е и въпросът за процесуалната легитимация на акционерите в публично-

то дружество и могат ли те сами да предявяват иск за прогласяване на нищожност 

на сделките, сключени в нарушение на чл. 114 ЗППЦК. Съдебната практика прие-

ма, че по отношение на съдружниците в капиталовите дружества като ООД и АД 

възниква правен интерес да предявяват искове за прогласяване на нищожност на 

сделки
1
. Мотивите за това са формулирани и в решения на ВКС по чл. 290 ГПК, в 

които се посочва в какво се изразява интересът на съдружниците, съответно – ак-

ционерите. Поначало те не са страна по сделката, но са част от състава на търговс-

кото дружество. Основната причина за тяхното участие с капитал е, за да получат 

съответен дивидент. Поради това, ако се сключат сделки, които да увредят дружес-

твото и да рефлектира върху имуществото им, за тях възниква интерес от завежда-

не на подобни искове
2
. В случая следва да не се поставят и ограничения по отно-

шение на това каква част от капитала трябва да притежава ищецът по подобен ус-

тановителен иск, той може да бъде миноритарен или мажоритарен акционер. Не е 

от значение и дали към момента на извършване на сделката лицето е било акцио-

нер. От една страна, ако последното е придобило акции на публичното дружество 

след извършване на сделката, то следва да е било запознато с нея, както и с общото 

състояние на дружеството и да е направило избора си да стане акционер, независи-

мо от наличието на подобна сделка. От друга страна, обаче не може да се гаранти-

ра, че дружеството и лицата, които го управляват, са разкрили сделката или реална-

та информация за нея. Поради това не следва да се поставят ограничения на осно-

вание на момента, към който е придобито участието. Законът изрично урежда по-

добни правила само за определени действия – участие при увеличението на капита-

ла на публичното дружество по реда на чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, само за лицата, 

придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание 

за увеличение на капитала например. 
В случаите, когато заместник-председателят упражни правото си на иск, но това 

са сторили и част от акционерите, съдът ще бъде изправен пред два правни спора с 

един и същ предмет, но между различни страни. Поради това няма да е възможно 

да се предяви пред съда отвод за наличие на висящ спор, водещ до недопустимост 

на втория иск. Същевременно е напълно неоправдано и в разрез с процесуалната 

икономия да се водят паралелно две производства, които евентуално да завършат с 

едно и също решение – обявяване на нищожността на извършената сделка или, 

което може да създаде по-големи трудности – да се постановят две противополож-

ни решения. С цел постигане на процесуална икономия съдът следва да приложи 

втората хипотеза на чл. 213 ГПК и по свои почин да съедини делата поради нали-

чие на връзка между тях, изразяваща се идентичен предмет
3
. Не следва да се прила-

гат правилата на особените искови производства като това за поставяне под запре-

                                                           
1 Решение № 133 от 22.11.2011 г. на ВКС по т. д. № 17/2011 г., I т. о.,ТК. 
2 Решение № 83 от 18.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 747/2010 г., I т. о., ТК. 
3 Същото становище и у Недев, В. Основи на правото на публичните дружества, с. 136. 
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щение например, където участието на прокурор е задължително. Това е и още един 

аргумент в посока на това, че заместник-председателят не е задължен по закон да 

води подобни искове.  
От гледна точка на действащата правна уредба сериозни трудности създава и 

въпросът за правото на съконтрахента по сделката, сключена в нарушение на 

чл. 114 ЗППЦК. Общото правило при нищожността е действието ѝ спрямо и всички 

и възможността всяко лице с правен интерес да се позове на нея. Поради това в 

определени случаи контрахентът по сделката ще има възможност също да позовава 

на нея, било чрез иск или посредством възражение. По този начин той може да изв-

лече за себе си позитиви от незаконосъобразното си поведение
1
, тъй като най-вече 

при случаите с така наречените „свързани” и „заинтересовани” лица, съответно 

дефинирани в § 1, т. 13 ДР на ЗППЦК и чл. 114, ал. 6 ЗППЦК, знанието им, че със 

сключването на сделката се нарушават разпоредбите на чл. 114 ЗППЦК, не подле-

жи на съмнение. Независимо от това те ще могат да се позовават на тази нищож-

ност и да препятстват правото на публичното дружество да иска от тях изпълнение 

на задълженията си или заплащането на обезщетение или неустойка при неизпъл-

нение дори по договор, който не е сключен с изначалното намерение да бъде увре-

дено публичното дружество. Поради това смятам, че законодателят трябва да бъде 

последователен в политиката си, целяща защитата на инвеститорите и при бъдещи 

изменения на ЗППЦК да лиши заинтересованите и свързаните лица, които са стра-

ни по сделката от възможността да се позовават на нищожността ѝ, а за останалите 

контрахенти само ако се докаже знанието им за нарушенията по чл. 114. Подобно 

лишаване на страните от правото да се позовават на нищожност, ТЗ урежда в 

чл. 293, ал. 3. Целта на тази разпоредба е ясна – да се защити търговският оборот от 

негативните последици на нищожността поради липса на форма. Предвид на факта, 

че обявяването на сделките, сключени в нарушение на чл. 114, ал. 1 – 10, води до 

нищожност с цел да се защити интересът на инвеститорите, лишаването на контра-

хента по сделката от възможността да твърди, че правните ѝ последици не са въз-

никнали, би служило на същата цел, според мен е необходима изрична законода-

телна уредба.  
 
Приложение на правилата за нищожност на сделките по отношение  
и на други дружества, участващи на капиталовия пазар 
Предвид на факта, че след отмяната на Закона за ценните книжа, фондовите бор-

си и инвестиционните дружества ЗППЦК за известен период е бил по отношение на 

публичните дружества, се поражда въпросът следва ли заместник-председателят да 

разполага със същите права и по отношение на други дружества, поднадзорни на 

управление „Надзор на инвестиционната дейност” като акционерните дружества 

със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)? За да отговорим на този въпрос, на 

първо място трябва да се отговори на въпроса следва ли правилата за нищожност 

на сделките по чл. 114 ЗППЦК да намерят приложение и за АДСИЦ. В чл. 21, ал. 1 
ЗДСИЦ са въведени две ограничения за дейността на дружеството с характер на 

                                                           
1 Подобна критика на общата законова уредба на нищожността и у Димитров, М. Основанията за 

нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД, с. 244. 
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абсолютни забрани – да се обезпечават чужди задължения и да се предоставят зае-

ми. Подобни сделки дружеството не може да извършва, независимо дали има ре-

шение на общото събрание или не. Същевременно, предвид разпоредбата на §2 ПЗР 

на ЗДСИЦ, която препраща за неуредените в Закона въпроси към ЗППЦК, ЗДКИС-

ДПКИ и ТЗ се поставя въпросът разпоредбите на кой закон са приложими по отно-

шение на ограничаване действията на управителните органи на дружеството? По-

ради разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ, която задължава АДСИЦ да извърши 

първоначално увеличаване на капитала си с поне 30 на сто, увеличението ще бъде 

по своята същност първично публично предлагане по смисъла на чл. 5 от ЗППЦК. 

Следователно АДСИЦ ще придобие качеството публично дружество
1 и разпоред-

бите на чл. 114 трябва да намерят приложение. В литературата е широко застъпено 

мнението, че поради императивния характер на разпоредбите на чл. 114 те не след-

ва да се прилагат по аналогия
2
. Това разбиране следва да се подкрепи, но тук няма 

прилагане по аналогия, а ЗДСИЦ препраща към прилагане ЗППЦК. Така по отно-

шение на АДСИЦ ще бъдат налице две групи ограничения: сделки, които са абсо-

лютно забранени, и сделки, за които е необходимо овластяване от общото събрание 

на АДСИЦ. Предвид предмета на дейност на тези дружества и най-вече по отноше-

ние на дружествата, които се занимават със секюритизация на недвижими имоти 

ограниченията на чл. 114 ще имат по-тясно приложно поле. Сделките с дълготрай-

ни активи и имущество на голяма стойност са съществени за дейността на този вид 

АДСИЦ и най-често ще намира приложение разпоредбата на чл. 114, ал. 9, т. 1 

ЗППЦК, относно сделките, свързани с обичайната дейност на дружеството. Единс-

твено в случаите, в които се сключват сделки с участието на заинтересовани лица, 
ще е необходимо овластяване от общото събрание на АДСИЦ

3
. При подобни слу-

чаи от съответното прилагане на разпоредбите на ЗППЦК следва да се приеме, че 

заместник-председателят ще може да упражни тези искове и срещу сделките на 

АДСИЦ. Като аргумент в тази насока може да бъде изтъкнато и че в разпоредбата 

на чл. 15, ал. 1, т. 8, б. „б” от ЗКФН законодателят си е послужил с израза „контро-

лираните от нея (комисията) лица”, а сред тях е и АДСИЦ. 
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ПРАВЕН ИНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ 

проф. д.ю.н. Георги Бойчев,  

катедра „Публичноправни науки“, УНСС 

Summary: The report focuses on legal institutionality and its impact on economy. The 

author examines the problems of the various institutional qualities of law as well as their 

role for the institutionalization of economic phenomena and processes.  

The legitimacy of this institutionalization is considered as well. The last issue the au-

thor examines is the legitimacy of the legal institutionalization of economic phenomena 

and processes within the system of economy of the future civilisation.  

 
 
Този въпрос се поставя за пръв път в икономическата и правната теория, защото 

правният институционализъм, като и методологията на юриспруденцията, са съз-
дадени в България в края на миналия век

1 
и началото на този век

2. 
Със създаването на методологичното учение на правния институционализъм, 

възниква новия въпрос за отношението между правната институционалност и 

икономическата институционалност
3.  

Правото е институционално явление по своята същност. То се формира, съще-
ствува и функционира като нормативно институционално явление. В същото време 

правото има свойството да институционализира други, стоящи вън от него явления. 
Към материята, която правото институционализира се отнасят и икономическите 

явления и процеси. Във връзка с това новата теория за институционалната икономика 

поставя на научна разработка проблематиката за ролята на правото по отношение на 

икономиката. 
По този начин към икономическия детерминизъм се прибавя теорията за ролята, 

която имат извъникономически явления спрямо икономиката
4. 

Правото осъществява своята роля по отношение на икономиката чрез инсти-
туционалните си качества. Именно ценността на неговите институционални качества 

са предпоставката, за да може то да се използва за институционализиране на ико-
номическите явления и процеси. 

                                                           
1 Вж. Бойчев, Г. Правният институционализъм. – Съвременно право, бр. 4, 1997 г. с. 90-101. 
2 Правният институционализъм. Методология на юриспруденцията. С., Университетско издателс-

тво „Св. Климент Охридски”, 2009 г. 
3 Попов, Т., Т. Седларски. Институционална икономика. С., Университетско издателство „Св. Кли-

мент Охридски”, 2012 г. 
4 Вж. Попов, Т., Т. Седларски. Цит. съч., с. 7-9; 69-72. 
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Причината за използване на правото в случая е, че икономическите явления и 

процеси имат такъв характер, че изискват правна институционализация. Това е пре-

допределено от мястото им в обществото, от ролята и значението, което имат в него. 
Чрез правната институционализация икономическите структурни образувания 

придобиват нови качества. Така те получават статут на различни видове правни 

субекти.  
Търговското право например им определя статута на различни видове търгов-

ци с техните специфични права и задължения. На тази статична основа се определят 

правните форми на участието им в икономическите процеси, например чрез различни 

видове договори. 
При осъществяването на правната институционализация на икономическите явле-

ния и процеси се използват всички форми на правно институционализиране. 
Така например чрез формата на правно регулиране се постига институцио-

нализиране на фактически съществуващи икономически процеси. 
На второ място, чрез формата на правно регламентиране се постига определяне на 

правата и задълженията на правните субекти, участващи в икономическите процеси. 
На трето място, чрез формата на правно конституиране икономическите струк-

турни образувания, както посочихме, получават статута на съответни видове субекти 

на правото. 
На последно място, чрез формата на правно установяване се определя реда и фор-

мите за реализиране на правата и задълженията на субектите участващи в икономи-

ческите процеси. 
Ролята на правото по отношение на икономиката се осъществява на основата на 

неговите институционални качества. Това са главно специфичните институционални 

качества, каквито не притежават другите нормативни системи. 
Това означава, че ценността на институционалните качества на правото се проя-

вяват и в неговата роля спрямо икономиката. 
Всяко едно от многостранните институционални качества на правото участва по 

специфичен начин в осъществяването на неговата роля по отношение на икономи-
ческите явления и процеси. 

Така например на първо място ролята на правото по отношение на икономиката се 

свързва с нормативната му институционалност. Именно специфичната нормативна 

институционалност на правото отговаря на потребността на икономическите явления 

и процеси да бъдат нормативно институционализирани чрез него.  
На основата на осъществената нормативна институционалност се реализира ем-

пиричната, функциониращата институционализация в съответната област. Това по-

казва, че всъщност проблемът за ролята на правото по отношение на икономическите 

явления и процеси има по-широк обхват. В него се включва ролята и на други еле-

менти от структурата на правната действителност по отношение на икономическите 

явления и процеси. 
Нормативната и емпиричната институционализация на икономическите явления и 

процеси показва, че в случая правото изпълнява ролята си със своята комплексна, 

интегративна институционалност с диференциращи функции. В същото време то 
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изпълнява тази роля като унифицирана непротиворечива институционалност, като 

кохерентна, т.е. съгласувана институционалност.  
Всичко това е свързано с йерархичната и системно организираната институцио-

налност на правото. 
Особено голямо значение за ролята на правото по отношение на икономическите 

явления и процеси има фактическо-юридическия характер на правната институ-
ционализация. Правото институционализира фактически съществуващите явления и 

процеси. Това е основата за пряката връзка между право и икономика с всички про-

изтичащи от това положителни последици. Така достигаме до един от съществените 

изрази на ценностния характер на правната институционализация на икономическите 

явления и процеси. 
Всичко това е свързано с атрибутивната същност на правната институционали-

зация на икономическите явления и процеси. Правната институционализация е необ-

ходимо свойство на тези явления и процеси. Без тази институционализация те не 

могат да функционират в обществото. Както видяхме, чрез правната институцио-
нализация икономическите структури се конституират като правни субекти и така 

осъществяват икономическото си предназначение и роля. 
Оттук произтича и социалната обусловеност на правната институционализация на 

икономическите явления и процеси. Тя е социално необходима институционализация. 
С това е свързан проблемът за пределите на социалната оправданост на тази инсти-

туционализация. С това е свързан и въпросът за лигитимността на тази институцио-

нализация. 
Особена роля по отношение на икономическите явления и процеси се пада на он-

тологичните качества на правната институционализация, която не е предназначена да 

бъде външна форма на икономическите явления и процеси. Тя обхваща собствената 

им същност и съдържание. Но към нея се прибавя и нова – правната същност и съ-

държание. Така преобразени чрез институционализацията с двойствената си същност 

и съдържание те съществуват в обществената действителност. 
Както се вижда, така се проявяват и субстанциалните качества на правната инсти-

туционализация. Фактически съществуващите икономически явления и процеси са 

субстанцията на правната институционализация. 
Комуникативните качества на правната институционализация имат съществено 

значение за осъществяването на комуникативните отношения между икономическите 

субекти. В резултат от правната институционализация, както вече се изтъкна, тези 

отношения протичат между правните субекти с техните субективни права и задълже-

нията. По този начин институционализацията гарантира с правни средства сигур-

ността на комуникациите между икономическите субекти. 
Така достигаме до ролята на дискурсния характер

1 на правната институцио-
нализация по отношение на икономическите процеси.  

Първият компонент на юридическия дискурс са благата, които като явление ста-

ват правно значими, чрез съответна институционализация. Понеже икономическите 

процеси протичат по повод на съответни блага, правната институционализация на 

                                                           
1 Вж. Дачев, Л. Юридически дискурс. Русе, Свида, 2004 г. 
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тези процеси засяга и благата. Така към икономическата значимост на благата се 

прибавя и правната им значимост, с всички произтичащи от това положителни пос-

ледици за конкретните икономически процеси. 
Що се отнася до субектите като втори компонент на дискурса те трябва да при-

тежават качеството на правни субекти. Правната институционализация на иконо-

мическите субекти допринася за проявлението на икономическия дискурс и като 

юридически. 
Същата роля има и третия компонент на юридическия дискурс, а именно права-

та и задълженията на субектите. Така социалните права и задълженията произти-

чащи от самия характер на съответните икономически процеси чрез правната им 

институционализация, придобиват качеството и на субективни права и задължения. 

Това означава гарантиране с правни средства на реалното протичане на конкретни-

те икономически процеси. 
Осъщественият анализ на юридическия дискурс показва как неговите институ-

ционални качества осъществяват ролята си по отношение на икономическите про-

цеси, разглеждани като икономически дискурс. Пазарът е типичен пример на ико-

номически дискурс, институционализиран правно, за да протича и като юридически 

дискурс. 
Императивната и диспозитивната институционалност осъществяват своята роля 

спрямо икономическите явления и процеси по противоположен начин. 
Институционализация с императивен характер означава, че в случая се използва 

императивния метод. Следователно съответните икономически явления и процеси 

следва да се реализират единствено по начина, указан при тяхната институционали-

зация. Законодателят използва този метод на институционализация, за да гарантира 

осъществяването на икономическите явления и процеси от всеки един субект по 

един и същ начин. Това означава, че субектите нямат свобода на волята при осъ-

ществяването на поведението си. 
При диспозитивната институционализация правото предоставя на субектите 

възможност да изразят в съответни правни форми своята воля относно установява-

нето на конкретни права и задължения по повод на съответни икономически явле-

ния и процеси. В този случай той използва диспозитивния метод. 
Всичко това е проява на правната свобода като израз на съответната икономи-

ческа свобода. Веднъж институционализирани емпирично в съответни актове на 

автономна воля, конкретните права и задължения по повод на едни или други ико-

номически явления и процеси подлежат на задължителна реализация. Тя е гаранти-

рана с необходимите правни средства. Следователно и при диспозитивната инсти-

туционализация на съответни икономически явления и процеси, защитата на конк-

ретните икономически интереси е правно гарантирана. 
Както се вижда, при овластяващата институционализация на субектите се пре-

доставя правна власт по повод на съответни икономически явления и процеси. 

В този случай субектите участват в проявлението на съответни икономически явле-

ния и процеси с предоставената им правна власт. Така чрез овластяващата правна 

институционализация, субектите сами защитават конкретните си икономически 

интереси, без да е необходима намесата на държавната власт. В другите случаи е 
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институционализирана връзката с държавната организационна институционалност, 

за да се гарантира осъществяването на съответната правна институционализация по 

повод на едни и други икономически явления и процеси. 
Прогностичния характер на правната институционалност допринася за проявле-

нието на икономическата прогностика в определени направления като правно за-

дължителна. Така се задава правно задължителен модел на поведение на субектите 

в икономическата област. 
В тази връзка се проявява и целевия характер на правната институционализация 

по отношение на съответните икономически явления и процеси. Така правнозадъл-

жителен характер получават едни или други икономически по своята същност цели. 
За постигането на прогнозираните икономически резултати и за осъществяване на 

поставените цели определена роля има и мотивиращият характер на правната инсти-

туционализация. Правната задължителност сама по себе си мотивира субектите към 

положително поведение в икономическите процеси. Освен това правна институцио-

нализация получават и специфични поощрителни мерки, мотивиращи субектите към 

поведение, насочено за постигане на целените икономически резултати. 
Отвореният характер на правната институционализация допринася за разширя-

ване на нейното приложено поле по отношение на икономическите явления и про-

цеси. Включването в правната институционализация на норми и принципи от неп-

равни нормативни системи дава възможност да се използват техните специфични 

качества за въздействие върху икономическите процеси. Голяма роля в това отно-

шение се пада на институционализирането на моралните норми и принципи.  
Отвореният характер на правната институционализация се проявява и в институци-

онализирането на системата от ценностни оценъчни явления. Така достигаме до ролята 

на ценностния характер на правната институционализация по отношение на икономи-

ческите явления и процеси. Правната институционализация на всяко едно от ценност-

ните оценъчни явления (на някои от които вече се спряхме) играе своята специфична 

роля в едно или друго направление на икономическите процеси. Тук се включва ро-

лята на справедливостта, интереса, мярата на свободата и правосъзнанието. 
Всичко това за допринася за проявлението на качество на правната институциона-

лизация – институционалната достатъчност. Чрез институционализирането на правни 

явления се постига всестранно правно въздействие върху икономическите процеси.  
Правната институционализация притежава качеството институционална доста-

тъчност по своята същност, съдържание и форми. Освен това за постигане на за-

вършеност в проявлението на качеството институционална достатъчност допринася 

съществуващата връзка между нормативния характер на правната институционали-

зация и организационния характер на държавната институционалност – въпрос, 

който изисква специално изследване.  
Всички разгледани проявления на качеството институционална достатъчност на 

правната институционализация се отнасят и до институционализацията на иконо-

мическите явления и процеси. Това прави спрямо тях ролята на правната институ-

ционализация незаменима. Неправните нормативни системи не могат да изпълня-

ват тази роля спрямо икономическите явления и процеси именно поради институ-

ционалната си недостатъчност. 
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Всяко едно от разгледаните качества на правната институционализация имат за 

резултат проявлението на нейното качество ефективност по отношение на иконо-

мическите явления и процеси. Ефективността се отнася към смисъла, към социал-

ното предназначение и роля на правната институционализация на икономическите 

явления и процеси. Така достигаме до социологичните проблеми на правото по 

отношение на икономиката.  
Актуалният въпрос днес е този за оценката на легитимността на всяка една 

правна институционализация на съответните икономически явления и процеси. 

Проблемът е в това, че при наличието на системни икономически кризи се създават 

условия за разпространение практиката на нелегитимно правно институцио-
нализиране на един или други икономически явления и процеси. 

От гледна точка на икономическата прогностика тук се поставя въпросът за 

правната легитимност на институционализацията, която ще се осъществява по от-

ношение на икономическите явления и процеси в условията на икономическата 

система на бъдещето общество.  
Обществената значимост на тези два въпроса изисква тяхното специално разг-

леждане. 
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Резюме: настоящото научно изследване е посветено на правните аспекти на 

опазването на околната среда при строителни дейности. Вниманието е насочено 

към екологичните изисквания съгласно Закона за устройство на територията и 

специалното екологично законодателство, включително юридическата отговор-

ност за тяхното нарушаване. Накрая са направени някои общи изводи от дей-

стващото българско законодателство в тази област. 

 

Ключови думи: строителство, околна среда, актуални правни аспекти 

 
Summary: This scientific study is dedicated to legal aspects of the protection of the 

environment during building activities. The attention is paid to environmental require-

ments under Territorial Planning Act and special environmental legislation, including 

liability for its infringement. Finally some general conclusions from existing Bulgarian 

legislation in this field are made. 

 

Key words: building, environment, current legal aspects 

 
 
Увод 
Правната защита на околната среда в урбанизираните територии (населени мес-

та и селищни образувания) в процеса на строителната дейност се очертава като 

един от най-актуалните екологични проблеми на нашата съвременност. Известно е, 

че особено през последното столетие се наблюдава увеличаване на мащабите и 

разнообразяване на формите на антропогенното въздействие върху околната среда. 

Това е видно особено в засилената урбанизация на съответната територия. Особен 

екологичен интерес предизвиква проблемът с това въздействие върху почвата като 

природен ресурс. Според словашкият учен Л. Палшова в рамките на Европейския 

съюз са идентифицирани около 320 типа почви, като всеки от тях се отличава с 

различни физически, химични и биологични характеристики (Palsova, 2014, s. 169). 
По данни от специализираната екологична литература у нас общата площ на земе-

делските земи е около 59%, а на земите в урбанизираните територии – около 4% от 

територията на страната. Общата площ на замърсените почви (напр. с тежки мета-

ли, органични замърсители и др. вредни вещества) над пределно допустимите нор-

ми е 0,7% (Национална стратегия по околна среда и План за действие 2000 – 

mailto:georgepenchev@abv.bg
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2006 г., 2001. С., 78). Ето защо разнообразието и спецификата на строителните 

обекти изисква много добро познаване на нормативните екологични изисквания, 

предявявани спрямо строителната дейност. В нашата правна литература отделни 

екологоправни аспекти на строителната дейност са разгледани в неголям брой пуб-

ликации (Илова, 2003; Кунева, 1986a, Кунева, 1986b; Кунева-Пръмова, 1986c; Ля-

лев, 1980; Пенчев, 2002a; Пенчев, 2013c). Нарастващата деградация на околната 

среда като цяло е констатирана от Програмата на ООН по околната среда (Saving 
Our Planet: Challenges and Hopes, 1992, p. 175). Настоящото научно изследване це-

ли, от една страна, да допринесе за по-нататъшна научна дискусия по разглеждана-

та проблематика, а от друга страна, да изтъкне, макар и накратко, по-важните нор-

мативни изисквания на законово равнище, отнасящи се до екологизацията на стро-

ителната дейност у нас. То е съобразено със законодателството в сила към 

27.11.2015 г. 
 
І. Нормативни актове 
По-съществено значение в разглежданата област има Законът за устройство на 

територията (ЗУТ – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп.), а субсидиарно приложение 

могат да намерят: Законът за опазване на околната среда (ЗООС – ДВ, бр. 91 от 

2002 г., изм. и доп.), Законът за здравето (ЗЗ – ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм. и доп.), 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО – ДВ, бр. 53 от 2012 г.), Законът за об-

ществените поръчки (ЗОП – ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм. и доп.), Законът за устройст-

вото и застрояването на Столичната община (ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. и доп.), 

Законът за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. и 

доп.), Наказателният кодекс (ДВ, бр. 26 от 1968 г., изм. и доп.), както и подзаконо-

вите нормативни актове по тяхното прилагане.  
 
ІІ. Правни мерки за опазване на околната среда  

          в урбанизираните територии (населените места  
          и селищните образувания) при строителството 

ІІ.1. Правни мерки по ЗУТ 

В светлината на разглежданата проблематика могат да бъдат изброени следните 

правни мерки по този Закон: а) установяване на задължение инвестиционните про-

екти да се съгласуват и одобряват въз основа на представени, влезли в сила, адми-

нистративни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необ-

ходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, Законът за биологич-

ното разнообразие (ЗБР – ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. и доп.) или друг специален 

Закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията на тези актове 
(чл. 143, ал. 1, т. 4)

1
; б) установяване на задължение инвестиционните проекти, за 

                                                           
1 В първоначалната редакция на Закона до измененията и допълненията му през 2012 г. (ДВ, 

бр. 82 от 2012 г.), в тази разпоредба беше установено задължението инвестиционните проекти да се 

съгласуват и одобряват въз основа на представено становище на Министерството на околната среда 

и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 

1 от ЗООС (става дума за предприятия и съоръжения, където се разполагат опасни вещества в голе-

ми количества – бел. авт.). В резултат от споменатите изменения и допълнения на закона значител-

но е разширено приложното поле на тази разпоредба. 
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които се издава разрешение за строеж, да се съгласуват и одобряват след писмено 

заявление на инвеститора и след представянето (от него – бел. авт.) на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР или друг 

специален Закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията на тези 

актове (чл. 144, ал. 1, т. 4)
1
; в) установяване на задължение инвестиционните проек-

ти, за които се издава разрешение за строеж, да се съгласуват и одобряват след 

писмено заявление на инвеститора и след представянето (от него – бел. авт.) на 

разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или 

разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, 

издадени по реда и в случаите, предвидени в Законът за водите (ЗВ – ДВ, бр. 67 от 

1999 г., изм. и доп.) (чл. 144, ал. 1, т. 6)
2
; г) установяване на правна възможност при 

аварийни ситуации разрешенията за строеж на геозащитни обекти по изключение 

да се издават въз основа на частични работни проекти (чл. 148, ал. 6); д) установя-

ване на задължение в разрешението за строеж да се вписват: а) условията, свързани 

с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен 

слой; б) мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 

строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране; в) премахването на 

сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завър-

шването на строежа (чл. 148, ал. 9, т. 2 – 4); е) установяване на задължение в случа-

ите, при които се предвижда водоснабдяване от собствен водоизточник, разреше-

нието за строеж да се издава при спазване на разпоредбите и на ЗВ (чл. 148, ал. 10); 
ж) установяване на задължение разрешението за строеж да се издава в съответствие 

със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от ЗВ и изискванията по чл. 125 от 

същия Закон (чл. 148, ал. 11)3
. Трябва да се отбележи обстоятелството, че изтъкна-

тите дотук правни мерки са в обхвата на специалните правила за устройствено пла-

ниране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителст-

вото, уредени в част ІІ (чл. 99 – 156); з) установяване на задължение за строителния 

предприемач да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околна-

та среда (чл. 164, ал. 3); и) установяване на задължение строежите да се проектират, 

изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и 

техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обос-

                                                           
1 В предходната редакция на Закона до измененията и допълненията му през 2012 г. в тази разпо-

редба беше установено задължението инвестиционните проекти, за които се издава разрешение за 

строеж, да се съгласуват и одобряват след писмено заявление на инвеститора и след представянето 

(от него – бел. авт.) на административните актове, които в зависимост от вида и големината на строе-

жа се изискват като условие за разрешаване на строителството по ЗООС или специален закон. И в тази 

разпоредба е налице разширяване на приложното ѝ поле в резултат от горепосочените изменения и 

допълнения на закона през 2012 г. 
2 Тази разпоредба е новела в ЗУТ, въведена с измененията и допълненията му през 2006 г. 

(ДВ, бр. 65 от 2006 г.). Струва ми се, че тя беше излишна в светлината на по-общо формулираното в 

тази насока задължение по чл. 144, ал. 1, т. 4 от закона, което беше изтъкнато.  
3 И тази разпоредба е новост в ЗУТ, свързана с измененията и допълненията му през 2006 г. 

(ДВ, бр. 65 от 2006 г.). 
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нован експлоатационен срок на съществените изисквания за “защита от шум и 

опазване на околната среда” (чл. 169, ал. 1, т. 5)1
; й) установяване на задължение 

строежите да се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията 

на нормативните актове за “опазване на защитените зони, на защитените територии 

и на другите защитени обекти” (чл. 169, ал. 3, т. 1)
2
; к) установяване на специални 

правила за премахване на строежи, които са опасни за здравето и живота на граж-

даните, негодни за използване, застрашени от самосрутване, създават условия за 

възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да 

се поправят или заздравят (чл. 195 – 197). Те се премахват със заповед на кмета на 

общината (чл. 195, ал. 6)3
, а процедурата по събарянето им е уредена в чл. 196 и 197 

и е анализирана от Е. Къндева (Къндева, 2013. С., 522-535). Сравнително оскъдна е 

публикуваната съдебната практика в тази област, а като примери могат да бъдат 

посочени някои решения и определения на Върховния административен съд (ВАС), 

и по-специално Решение № 8712 от 3.10.2002 г. по а.д. № 4917/2002 г. на ВАС, 

ІІ отд.
4 и Определение № 14890 от 15.11.2011 г. по а.д. № 14375/2011 г. на ВАС, 

ІІ отд.
5
; л) установяване на правна възможност за отчуждаване на недвижими имо-

ти – частна собственост на физически и юридически лица по реда на Закона за 

държавната собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм. и доп.) и Закона за общинската 

собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм. и доп.) за изграждане на обекти – публична 

държавна или общинска собственост, въз основа на влезли в сила подробни устрой-
ствени планове в следните области: а) изграждане и преустройство на определени 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързани с водоснабдяване 

и канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води и др. (чл. 205, т. 2); 

б) “осъществяване на дейности по опазване на околната среда и природните ресур-

си, геозащитна дейност, укрепване на бреговете, както и за благоустройствени дей-

ности – озеленени площи за широко обществено ползване, водни площи и течения, 

гробищни паркове и третиране на битови отпадъци” (чл. 205, т. 3). По принцип на 

отчуждаване подлежат такива имоти или части от тях, които са засегнати непосред-

                                                           
1 До измененията и допълненията на ЗУТ през 2006 г. (ДВ, бр. 76 от 2006 г.), в чл. 169, ал. 1, т. 6 

беше установено задължението проектирането и изпълнението на строителството да бъде съобразено 

с изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежи-

те, включително защитата от шум и опазването на защитени (природни – бел. авт.) територии и обек-

ти. При реализацията на тази правна мярка е необходимо да се има предвид дефиницията на правното 

понятие “строежи”, фигурираща в § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби (ДР) на закона, където е 

указано, че това са “надземни, полуподземни, подземни, и подводни сгради, пристройки, надстройки, 

огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и техните реконструкции и пре-

устройства”. 
2 Това задължение беше установено с измененията и допълненията на ЗУТ през 2006 г. (ДВ, 

бр. 76 от 2006 г.). В тази насока трябва да се имат предвид например Законът за защитените терито-

рии (ЗЗТ – ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. и доп.), ЗБР и ЗВ. 
3 В първоначалната редакция на ЗУТ до измененията и допълненията му през 2007 г. (ДВ, бр. 61 от 

2007 г. – в сила от 27.07.2007 г.), това правомощие бе уредено в ал. 1 на чл. 195, като новела е основа-

нието строежът да създава “условия за възникване на пожар” с оглед на неговото премахване. 
4 Вж. Административно правосъдие, 2002, № 4, с. 58 – 59, като делото е свързано с прилагането на 

чл. 195, ал. 2 от ЗУТ. 
5 Вж. Административно правосъдие, 2011, № 6, с. 72, а делото е свързано с прилагането на чл. 195, 

ал. 4 – 6 и чл. 196, ал. 2 – 4 от ЗУТ. 
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ствено от предвиденото строителство или стават негодни за застрояване или полз-

ване съобразно “устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните пра-

вила и нормативи”, както и съобразно “изискванията за сигурност и безопасност” 
(чл. 206, ал. 1). По изключение тези имоти не се отчуждават, ако собственикът им 

учреди право на строеж (чл. 207)1
; м) налагане на принудителни административни 

мерки (ПАМ) (чл. 197, ал. 2, чл. 198 и чл. 222). Те имат следните проявни форми: 

а) даване на задължителни технически предписания при премахване от собственик 

на негов законен строеж, който е негоден за използване, застрашен от самосрутване 

или вреден в санитарно-хигиенно отношение (чл. 197, ал. 2), като това е превантив-

на ПАМ, която се прилага от главния архитект на общината (района); б) налагане 

на строителна забрана за времето, необходимо за: създаване на общи и подробни 

градоустройствени планове; извършване на проучвания за подземни мрежи и съо-

ръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им (чл. 198, ал. 1, т. 1 

и 2), като това също е превантивна ПАМ и се налага със заповед на кмета на общи-

ната и е еднократна за срок до 2 години, а повторна такава забрана може да се на-

ложи със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ) за срок до 1 година (чл. 198, ал. 2); налагане на строителна забрана за изяс-

няване на общата устойчивост на терена в свлачищни райони за срок до 2 години, а 

във връзка с извършването на геозащитни мероприятия – до осъществяването им 
(чл. 198, ал. 3), като и това е превантивна ПАМ, която се прилага от МРРБ; спиране 

на незаконни строежи (чл. 222, ал. 1, т. 1), като това е преустановителна ПАМ
2; 

спиране на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи, из-

вършвани в отклонение от одобрените строителни книжа (чл. 222, ал. 1, т. 2), като 

това също е преустановителна ПАМ
3
; отмяна на незаконосъобразно издадени стро-

ителни книжа (чл. 222, ал. 1, т. 3) като и това е преустановителна ПАМ; налагане на 

забрана за захранването на незаконни строежи с електрическа и топлинна енергия и 

вода (чл. 222, ал. 1, т. 5), като това също е преустановителна ПАМ; налагане на 

забрана за влагането на доставени на строежа строителни материали и изделия, 

които не отговарят на изискванията за безопасност и за опазване на околната среда 
(чл. 222, ал. 1, т. 6), като това е превантивна ПАМ; премахване на незаконни строе-

жи (чл. 222, ал. 1, т. 7), като това е възстановителна ПАМ. ПАМ в предходните 6 

                                                           
1 При реализацията на тази правна мярка трябва да се имат предвид дефинициите на следните 

правни понятия, уредени в § 5 от ДР: “техническа инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и 

линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

газоснабдяването, далекосъобщенията, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитна-

та дейност” (т. 31); “третиране на отпадъците” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, 

включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане (т. 35). 
2 С измененията и допълненията на ЗУТ през 2005 г. (ДВ, бр. 103 от 2005 г.) до измененията и до-

пълненията на с.з. през 2012 г. (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) в новосъздадения чл. 202а беше установено 

аналогично правомощие за кмета на общината. В резултат през 2012 г. чл. 202а беше отменен. 
3 В тази хипотеза по отношение на кмета на общината важи изтъкнатото в предходната бележка 

под линия. Правното понятие “строителни книжа” е дефинирано в § 5, т. 36 от ДР, където е указано, 

че това са “всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване 

на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на 

строителна линия и ниво”. 
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хипотези се налагат съответно от началника на Дирекцията за национален строите-

лен контрол (ДНСК) при МРРБ
1 или от упълномощено от него длъжностно лице. 

 

ІІ.2. Правни мерки по някои други закони 

Накратко ще бъдат посочени правни мерки по някои закони, които могат да на-

мерят субсидиарно приложение в разглежданата област.  
 

ІІ.2.1. Правни мерки по ЗОП  

От значение за разглежданата област може да се изтъкне една правна мярка по 

този Закон – посочване на строителството, включително: изграждане или инжене-

ринг (проектиране и изграждане) на строеж; изпълнение или проектиране и изпъл-

нение на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1 към 

Закона, свързани с изграждането, реконструирането, преустройството, поддържа-

нето, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръже-

ния; инженеринг и изпълнение на една или повече дейности по изграждане на стро-

еж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, 

организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и тех-

нологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация, като 

един от обектите на обществените поръчки (чл. 3, ал. 1, т. 3, букви “а” – “в”). 
 

ІІ.2.2. Правни мерки по ЗЗ 

В светлината на разглежданата проблематика може да бъде отбелязана една 

правна мярка по този Закон, а именно установяване на специални правила относно 

защитата на здравето на гражданите (и на околната среда – бел. авт.) при извърш-

ването на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали (чл. 73 – 74). 
 

ІІ.2.3. Правни мерки по ЗУО 

Сред кръга на правните мерки по този Закон от значение в разглежданата област 

са: а) посочване на строителните отпадъци като един от видовете отпадъци, спрямо 

които се прилага Законът (чл. 2, ал. 1)2
; б) установяване на специални правила, от-

                                                           
1 С измененията и допълненията на ЗУТ през 2013 г. (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) ДНСК премина в 

структурата на новосъздаденото през 2013 г. Министерство на инвестиционното проектиране, впос-

ледствие закрито през 2014 г., но с измененията и допълненията на с. з. през 2014 г. (ДВ, бр. 98 от 

2014 г.) тя отново премина в структурата на МРРБ. Във връзка с историческото развитие на правната 

уредба на ПАМ по този закон е необходимо още да се отбележи, че в отменения чл. 202а, т. 4 беше 

установено правомощие за кмета на общината да издава предписания за изпълнението на укрепител-

ни, възстановителни и други мерки за недопускане на аварии и “щети” на строежи или на части от 

тях, за които е спряно строителството. 
2 При реализацията на тази правна мярка е необходимо да се има предвид дефиницията на правно-

то понятие “строителни отпадъци”, уредена в § 1, т. 39 от ДР, където е указано, че това са “отпадъците 

от строителство и разрушаване, съответстващи на видовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс 

към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установява-

не на списък на отпадъците в съответствие с чл. 1, буква “а” от Директива 75/442/ЕИО на Съвета 

относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци 

в съответствие с чл. 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и 

следващите му изменения”. 
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насящи се до задълженията на определени органи и лица, чиято дейност е свързана 

със строителните отпадъци (чл. 9 – 11)1
, както и до задълженията на органите на 

местното самоуправление и местната администрация по отношение на дейностите, 

свързани с отпадъците (чл. 19 – 28); в) установяване на специални правила, свърза-

ни с разрешителния режим и контрола върху дейности по отпадъците (чл. 67 – 125). 
В по-голяма част от случаите разрешителните се издават от съответната регионална 

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) към министъра на околната среда 

и водите (МОСВ). 
 

ІІ.2.4. Правни мерки по ЗООС  

В разглежданата област приложение могат да намерят следните правни мерки по 

този Закон: а) предоставяне на комплексни разрешителни за изграждането и експ-

лоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за 

категориите промишлени дейности по приложение № 4 към Закона, включително 

тяхното разширение, водещо до съществено изменение в експлоатацията им, как-

то и за такива, извън обхвата на приложение № 4 към с.з., но по молба на съответни-

те оператори, като тези разрешителни се издават съответно от изпълнителния дирек-

тор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ и от директора 

на РИОСВ (чл. 117 – 129)2
; б) екологична оценка (чл. 81 – 91) (Пенчев, 2011b. С., 147-

159)3
; в) оценка на въздействието върху околната среда (чл. 81 – 83 и чл. 92 – 102) 

(Пенчев, 2011b. С., 128-146)4
; г) право на информация за околната среда (чл. 17 – 31) 

(Пенчев, 2011b. С., 160 – 174); д) общи правила за извършването на мониторинг на 

околната среда (чл. 143 – 147), като той се извършва чрез Националната система 

за мониторинг на околната среда, ръководена от МОСВ, с изключение на компо-

нента ѝ относно мониторинга на шума в околната среда, който се ръководи от Ми-

нистерството на здравеопазването; е) налагане на ПАМ (чл. 158 – 161) (Пенчев, 

2011b. С., 124-127). 
                                                           

1 Сред тях като съществена новела за правната уредба в разглежданата област е необходимо да се 

изтъкне задължението за възложителя на строително-монтажните работи и за възложителя на премах-

ването на строежа да изготвят “план за управление на строителните отпадъци” (чл. 11, ал. 1), които се 

одобряват от органа по одобряване на инвестиционните проекти по ЗУТ или от кмета на общината – 
за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект (чл. 11, ал. 4). 

2 До измененията и допълненията на Закона през 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2011 г.), компетентните ор-

гани за издаване на тези разрешителни бяха съответно МОСВ и РИОСВ. Замяната на МОСВ с ИАОС 

като компетентен орган буди недоумение и трудно би могла да се окачестви като правилен подход, 

защото за толкова важни и сложни по характер разрешителни, каквито са комплексните (в случая – в 

хипотезата на чл. 117, ал. 1 и 2 от ЗООС – бел. авт.) компетентен орган трябваше да си остане МОСВ. 
3 С тези разпоредби на ЗООС са въведени в българското законодателство изискванията на Дирек-

тива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.06.2001 г. относно оценка на въздейст-

вието на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.07.2001 г.), една от целите на 

която е именно екологизацията на териториално-устройственото планиране. 
4 С тези разпоредби на ЗООС бяха въведени в българското законодателство изискванията на Ди-

ректива 85/337/ЕИО на Съвета от 27.06.1985 г. относно оценка на въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда (OВ L 175, 5.07.1985 г., изм. и доп.). Тя е отменена от действа-

щата понастоящем Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.2011 г. 

относно оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OB L 26, 

28.01.2012 г.).  
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ІІІ. Юридическа отговорност за опазване на околната среда  
       в урбанизираните територии (населените места  
       и селищните образувания) при строителството 
Ограниченият обхват на настоящото научно изследване не позволява детайлното 

разглеждане на отделните видове юридическа отговорност в разглежданата област, 

поради което те ще бъдат отбелязани по-лаконично. 
1. Административнонаказателна отговорност 
Тя е уредена в чл. 232 – 239 от ЗУТ. Субсидиарно приложение могат да намерят 

съответните административнонаказателни разпоредби на някои закони, като: ЗОП, 

ЗУО, ЗЗ, ЗООС, както и чл. 353, ал. 4 от НК. 
2. Гражданска отговорност 
Тя е деликтна и се осъществява по общия гражданскоправен ред на основание 

чл. 170 – 172 от ЗООС и чл. 46 – 54 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД – 
ДВ, бр. 250 от 1950 г., изм. и доп.). В случая разпоредбите на чл. 170 – 172 от ЗООС 

изпълняват функцията на специална правна уредба спрямо по-общата разпоредба 

на чл. 45 от ЗЗД (Голева, 2011, с. 161 – 194; Тасев, 2009, с. 93 – 100). Възможна е и 

хипотеза на договорна отговорност във връзка с чл. 41 – 45 от ЗОП. 
Г. Пенчев посочва, че екологоправната имуществена отговорност и наказателна-

та отговорност имат само косвена (субсидиарна) приложимост в разглежданата 

област (Пенчев, Г. 2013, с. 38 – 39). 
 
Заключение 
В заключение могат да бъдат направени някои по-общи изводи. 
1. Ефективното прилагане на екологоправните разпоредби на ЗУТ би допринес-

ло за установяването на разумен баланс между икономическите и екологичните 

интереси на обществото в светлината на устойчивото развитие. 
2. Разгледаната правна уредба е своеобразна гаранция за реализацията на основ-

ното право на българските граждани на здравословна и благоприятна околна среда, 

прокламирано в чл. 55 от Конституцията на Република България (ДВ, бр. 56 от 

1991 г., изм. и доп.). 
3. Борбата с незаконното строителство (особено в региона на Черноморското ни 

крайбрежие), както и обхватът на защитените (природни) територии по ЗЗТ и за-

щитените зони по ЗБР изискват ефективен контрол върху извършваните в тях стро-

ителни дейности с оглед на спазване на екологичните изисквания, предявявани 

спрямо тези дейности. 
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ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПУБЛИЧНИЯ КРЕДИТ 

проф. д-р Иван Стоянов,  

катедра „Публичноправни науки“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 

ivstoyanov@mail.bg 

Резюме: актуалността на управлението на държавния дълг е безспорна – и 

най-развитите държави имат голям публичен кредит. В доклада се прави задъл-

бочен, критичен анализ на нормативната уредба на държавния дълг и на тази 

основа се предлага схема за неговото управление. Прави се извод, че управлението 

на държавния дълг е комплексен правен институт. 

 

Ключови думи: дълг, държавен, управление, механизъм, схема, институт, пра-

вен, комплексен 

 

Summary: The public debt management has always been an interesting topic- even 

most developed countries do have public debts. The present report makes an in-depth, 

critical analysis of the regulations of public debt. On this basis, a scheme for its 

management is proposed. It is concluded that the public debt management is a complex 

legal institution. 

 

Key words: public debt, management, mechanism, scheme, complex, legal, institution 

 
 
Този проблем не е бил предмет на изследване в нашата финансово-правна докт-

рина – той е домен предимно на финансово-икономическата наука. Проблемите, 

свързани с държавния дълг (ДД), са много и сложни – неслучайно някои автори го-

ворят за „планини от дългове”. Авторитетният американски икономист Р. Мъсгрейв 

пише за „Икономика на държавния дълг”
1.  

Проблемът за държавния кредит става все по-актуален и за нашата страна. 

Държавният дълг е елемент на легалното определение за „публични финанси” 
(чл. 3 от ЗПФ). 

Той заслужава да бъде предмет на самостоятелно монографично изследване. Тук 

само поставяме научният проблем от юридически аспект.  
Държавен или национален дълг се формира въз основа на годишните бюджетни 

дефицити, т.е. това е натрупване на задължения от страна на държавата чрез взема-

                                                           
1 Мъсгрейв, Р. П. Мъсгрейв. Държавни финанси – теория и практика. С., Отворено общество, 1998, 

с. 424 и сл. 
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не на вътрешни (пускане на облигации и др.) и външни заеми. Ако държавният 

дълг расте, това е под влияние на увеличение на годишния бюджетен дефицит
1. 

Според съвременните схващания за публичния кредит той е един от най-
могъщите фактори, с които разполага финансовото стопанство, като в рамките на 

финансовите и стопански предвиждания може да послужи като посредник за акти-

визирането на народното стопанство. Чрез инвестиционния кредит могат да се пос-

рещат онези обществени потребности, чието удовлетворяване е неизбежно и е 

предпоставка за подновено производство за общо благополучие
2. 

Политическата обстановка в страната съдейства за установяване на солидни и 

надеждни финансови взаимоотношения с външния свят. В икономическата теория 

се установява и практиката неизменно потвърждава, че честите правителствени 

промени и неустойчивата политическа среда съдействат за оскъпяване на външните 

финансови задължения и стимулират непремереното им нарастване. В такива слу-

чаи надделяват конюнктурните и краткосрочни интереси. Качеството на институ-

ционалната уредба и на държавните отношения също оказват въздействие върху 

дълговото поведение на управленския елит. Неясните, неустановени и размито рег-

ламентирани отношения, позволяват да се поддържа определено неблагоприятно 

статукво, което неминуемо се проявява след време при състояние на свършени фак-

ти. Нов дълг се емитира тогава, когато се очаква той да допринесе за интензифика-

ция на вътрешните икономически процеси, така че в бъдеще да се генерират доста-

тъчно ресурси за посрещане на тиражираните плащания. При продължително раз-
срочване във времето задълженията се прехвърлят щафетно на поколенията. Разчи-

тането за бъдещи опрощавания на задължения нерядко води до нежелани резулта-

ти. Практиката показва, че дълговата памет на кредиторите е трайна и нерядко за-

остреното внимание на международната финансова общност към неблагонадеждни 

платци ограничава необходимата подкрепа за развитие на националната икономи-

ка. В съвременния свят нито една държава не може да съществува в състояние на 

икономическа и финансова изолация. Въпросът е как да се използват различните 

възможности за международно икономическо сътрудничество в интерес на нацио-

налния просперитет
3. 

 В началото на август 2011 г. световната финансова система бе разтърсена из ос-

нови. Водещата рейтингова агенция Standard Poor-s намали кредитния рейтинг на 

САЩ. Подобен акт, свързан със САЩ, няма прецедент в световната икономическа 

история. Това решение не само показа, че водещата световна сила има определени 

проблеми, но и че фундаменталното финансово понятие „безрисков актив“ е вече 

минало. За да се стигне до това решение, очевидно са търсени и намерени доста-

тъчно аргументи, концентрирани в една точка – американския държавен дълг. Това 

решение бе последвано от серия редукции в рейтингите на редица страни от ЕС и 

особено на Гърция, което налага извода за наличие на системен проблем с публич-

ния дълг за световната икономика. 

                                                           
1 Статев, Ст. и др. Икономика и публичен сектор. С., Издателски комплекс – УНСС, 2013, с. 384.  
2 Стоянов, П. Основни начала на финансовата наука. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004,  с. 754-755. 
3 Минасян, Г. Външен дълг. Теория, практика, управление. Второ изд. С., Сиела, 2007, с. 10-11. 
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От теоретични позиции прегледът на развитието на финансовите системи позво-

лява да идентифицираме два основни метода за събиране на държавни приходи: 

данъчен и дългов. От теоретични позиции използването на заеми се изразява като 

специфично движение на парите между държавата, фирмите, банките, финансовите 

учреждения и домакинствата – движение, което е свързано с дейността на прави-

телствата като заематели на парични капитали. Може да се твърди, че заемането на 

пари от правителствата е дейност, която оказва влияние върху всички икономичес-

ки агенти. Тази дейност формира нова концепция за балансиране на държавните 

сметки – концепцията за дефицитното финансиране. 
Дефицитното финансиране на държавния бюджет е пряко свързано с генезиса на 

финансово-икономическата система. От теоретични позиции дефицитното финан-

сиране е изследвано от представители на множество научни школи. Крайните 

оценки за дефицитно финансиране извеждат аргументи за неговото пълно избягва-

не – класическата школа, както и аргументи за неговото разширено приложение – 
кейнсианската школа. 

Прилагането на дефицитното финансиране на държавния бюджет води до нат-

рупване на дефицити. Възниква държавният дълг. Държавният дълг – външен и/или 

вътрешен – изисква да се развият нов тип решения. Решения, свързани с управле-

нието на дълга. Самото управление вече се развива като стратегически процес с 

витална важност за правителствата и икономическото развитие
1. 

1. Конституционна уредба на ДД 
Съгласно чл. 84, т. 9 КРБ НС дава съгласие за сключване на договори за дър-

жавни заеми.  
Член 85, ал. 1, т. 4 КРБ предвижда, че НС ратифицира и денонсира със закон 

международните договори, които съдържат финансови задължения за държавата. 

Тези разпоредби, вкл. превантивният контрол, упражняван от КС (чл. 149, ал. 1, т. 4 

КРБ), както и чл. 106 КРБ, съставляват конституционната основа на държавния 

дълг. На европейско ниво уредбата се съдържа в ДФЕС: съгласно чл. 126 във вр. с 

Протокол № 12 на ЕС относно процедурата при прекомерен дефицит – бюджетният 

дефицит на държавите членки не трябва да надвишава 3% от БВП, а съотношение-

то между държавния дълг и БВП – 60%. 
2. Закон за държавния дълг (ЗДД)

2 
Този Закон съдържа основната нормативна уредба на ДД. Съгласно чл. 2 ЗДД 

всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спаз-

ване изискванията на Конституцията, съставляват държавния дълг и представляват 

задължения на държавата. 
Поемането на ДД се извършва чрез: 
1. емисия на държавни ценни книжа (ДЦК). „Емисия на дълг” е поемането на 

финансови задължения от определените в Закона субекти. Министърът на финан-

сите емитира ДЦК; 
2. договори за държавни заеми. 
 

                                                           
1 Захариев, А. Управление на дълга. Свищов, АИ „Ценов”, 2012, с. 9-10. 
2 ДВ, бр. 93 от 2002 г. (с посл. изм.). 
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Държавен дълг може да се поема в следните случаи: 
1. за финансиране на бюджетния дефицит; 
2. за финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми, когато са 

одобрени от НС; 
3. за рефинансиране на ДД в обръщение на датата на падежа или преди тази да-

та. „Рефинансиране” е емитиране на ДД, средствата от който се използват за час-

тично или пълно изплащане на друг ДД. Рефинансирането може да се ползва и за 

следните цели: постигане на намаление в настоящата стойност на разходите по 

обслужването на ДД; удължаване на срока или преизчислената среднопретеглена 

срочност (модифицираната дюрация) на ДД; постигане на балансирано разпределе-

ние на плащанията по ДД; 
4. за осигуряване на плащанията по изискуеми държавни гаранции; 
5. за подкрепа на платежния баланс на страната. 
Министърът на финансите разработва тригодишна стратегия за управлението на 

ДД, която се приема от МС. 
Държавногарантиран дълг са всички финансови задължения, за които МС е из-

дал гаранции от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на Кон-

ституцията. Лихвите и погашенията по главницата на държавногарантирания дълг 

се заплащат от кредитополучателите. От деня на извършване на плащане по дър-

жавна гаранция държавата встъпва в правата на кредитора по договора за заем до 

размера на извършеното плащане.  
Дългът на БНБ, на общините, на социалноосигурителните фондове, както и час-

тният дълг, не са гарантирани от държавата.  
БНБ при договорени с министъра на финансите условия действа като агент по 

държавния и държавногарантирания дълг. За изпълнение на агентските си функ-

ции БНБ: 1. изгражда и организира система за провеждане на аукциони подписки 

за продажба на ДЦК, участниците в която се определят с наредба; 2. изгражда и 

организира система за регистриране на емисиите на ДЦК и обслужване на търго-

вията с тях и води регистри на участниците в системата, които могат да бъдат 

първични дилъри, поддепозитари на ДЦК и други лица, одобрени от министъра 

на финансите и от управителя на БНБ и създава условия за за развитието на вто-

ричния пазар. 
Министърът на финансите и БНБ издават наредби за реда и условията за при-

добиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК, с изключение на търговия-

та на регулирани пазари на финансови инструменти и на многостранни системи за 

търговия. Министърът на финансите съвместно с БНБ регулират пазара на ДЦК и 

издават наредби за контрол върху сделките с тях, с изключение на тези, извършва-

ни на регулирани пазари на финансови инструменти и на многостранни системи за 

търговия. Министърът на финансите може да сключва договор за агенство и с дру-

ги местни или чуждестранни лица. 
3. Закон за публичните финанси (ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 
Съгласно чл. 3 от ЗПФ Публичните финанси са система за осигуряване и финан-

сиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и 
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акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, помощи и да-

рения, реализация на финансови активи и поемане на дълг. 
От анализа на цит. разпоредба следва, че ДД е неразделен, нормативно предви-

ден елемент на механизма за управление на публичните финанси
1. 

В Закона се съдържа легално определение: „Държавен дълг” е дългът по ЗДД и 

останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 

май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, 

приложен към Договора за създаване на ЕО, който се поема и изплаща от централ-

ния бюджет и от лицата, чиито бюджети са част от държавния бюджет, включител-

но чрез сметките им за средствата от ЕС (§1, т. 15 ДР на ЗПФ). „Консолидиран дълг 

на сектор „държавно управление” е дългът на сектор „Държавно управление” съг-

ласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) § 479/2009 от 25 май 2009 г. за 

прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към 

Договора за създаване на ЕО (§1, т. 18 ДР на ЗПФ). 
Годишният бюджетен дефицит по консилидираната фискална програма, изчис-

лен на касова основа, не може да надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт. 

В случай на дефицит по консилидираната фискална програма, изчислен на касова 

основа, в средносрочната бюджетна прогноза и в Закона за държавния бюджет се 

предвиждат мерки за ежегодното му намаление до достигане на нулево или поло-

жително бюджетно салдо (чл. 27, ал. 4 и 6 ЗПФ). Максималният размер на разходи-

те по консолидираната фискална програма не може да надвишава 40 на сто от 

брутния вътрешен продукт (чл. 28 ЗПФ). Дефицитът на сектор „Държавно управле-

ние” на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската 

система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 

3 на сто от брутния вътрешен продукт (чл. 25, ал. 2 ЗПФ). „Касова основа” е систе-

мата за бюджетиране и отчитане, която обхваща всички парични постъпления и 

плащания, подлежащи на отразяване по банковите сметки на бюджетните органи-

зации, операциите им в брой, както и приравнени на тях операции съгласно съот-

ветните разпоредби на стандартите и указанията за отчетността на бюджетните 

организации по чл. 164, ал. 1 ЗПФ (§1, т. 17 ДР на ЗПФ). 
Социално-осигурителните фондове и държавните висши училища, БАН, БНТ, 

БНР и БТА не могат да поемат дълг, с изключение на предвидените в ЗПФ случаи 
(чл. 33 и 34). 

ЗПФ (чл. 37) предвижда, че със Закона за държавния бюджет за съответната го-

дина се определят ограниченията на максималния размер на новия държавен дълг, 

който може да бъде поет през годината, както и новите държавни гаранции по ЗДД, 

които могат да бъдат поети през годината. 
Тази разпоредба поставя един принципен не само теоретически, но и практичес-

ки въпрос: може ли уредбата на ДД, който се поема с годишния бюджетен закон, да 

бъде отнесена към трайната нормативна уредба на ДД? Авторитетният наш учен 

проф. М. Костов поддържа, че бюджетът е общ ненормативен административен 

акт. Може ли ненормативен акт да съдържа уредбата на ДД?! Така например съг-

                                                           
1 Вж. Стоянов, И. Механизъм за управление на публичните финанси. С., Фенея. 2011. 



284 

ласно чл. 66 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г. максималният размер 

на държавния дълг към края на 2015 г. не може да надвишава 24,5 млрд. лв. Член 

67, ал. 1 от същия Закон предвижда, че максималният размер на новия държавен 

дълг, който може да бъде поет по реда на ЗДД, е 8,1 млрд. лв. Предвидена е и въз-

можност в рамките на това ограничение да бъде поет нов ДД за осигуряване на 

ликвидна подкрепа. 
Народното събрание ратифицира със закон: Договор за дилърство между РБ в 

качеството на емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк 

Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на организатори и 

дилъри относно Глобална средносрочна програма на РБ за издаване на облигации 

на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.; Договор за агенст-

во между РБ в качеството на емитент и Ситибанк Н.А. (клон Лондон) в качеството 

на фискален агент, платежен агент, агент по замяната, агент по прехвърлянето и 

агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на 

регистратор, платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална среднос-

рочна програма на РБ за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро 
(подписан на 6 февруари 2015 г.); Акт за поемане на задължения от РБ в качеството 

на емитент относно Глобална средносрочна програма на РБ за издаване на облига-

ции на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 

от 2015 г.). Конституционният съд с Решение № 5 от 29.09.2015 г. по к. д. № 4 от 

2015 г. отхвърли искането на 48 народни представители за установяване на проти-

воконституционност на Закона за ратифициране на цитирания Договор за издаване 

на облигации на стойност 8 000 000 000 евро. В тази връзка се поставя въпросът, 

ако един закон не противоречи пряко на Конституцията, но противоречи на друг 

закон (вж. в случая ЗДД) – не се ли нарушава принципът на правовата държава 
(чл. 4, ал. 1 КРБ)?   

Въпросът за правната същност на държавния бюджет все още остава нерешен в 

българската (и не само в нашата) финансово-правна и конституционноправна докт-

рина. Трудно е да се намери подкрепа и в практиката на КС относно съответствието 

на годишните бюджетни закони с КРБ – в някои РКС все още „битува” Лабандова-

та теория за закона във „формален” смисъл (вж. напр. РКС № 17 от 1995 г.). 
Постъпленията в държавния бюджет не са целеви и служат за покриване на 

плащанията (чл. 17, ал. 1 ЗПФ). Тази разпоредба има принципно значение и е на-

пълно обоснована от научна гледна точка. В нея е инкорпориран бюджетният 

принцип за неасигниране на бюджетните приходи, което означава, че при постъп-

лението си в бюджета приходите губят всяко индивидуализиране, свързано с из-

точника им, третират се като хомогенна маса от постъпления, в която настъпва 

индивидуализиране едва при разпределянето и разходването на средствата по 

целево предназначение.
1 Веднага следва да се посочи изключението, което касае 

ДД – средствата с източник държавен инвестиционен заем се разходват съгласно 

клаузите на сключените договори (чл. 17, ал. 3 ЗПФ). Това означава, че средства-

                                                           
1 Стоянов, И. Финансово право. Трето прераб. и доп. изд. С., Сиела.  2014, с. 332-333. 
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та от инвестиционен държавен заем не могат да се разходват за други цели, освен 

за инвестиции. 
Министърът на финансите упражнява общ контрол на операции на вторичния 

пазар на ДЦК, както и на други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа 

на други държави (чл. 154, ал. 22 ЗПФ). В тази връзка важни правомощия има ди-

рекция „Държавен дълг и финансови пазари” при МФ (вж. ПМС № 95 от 2003 г. за 

приемане на Устройствен правилник на МФ). 
4. Закон за Сметната палата (ДВ, бр. 12 от 2015 г.) 
Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 7 от новия ЗСП Сметната палата одитира възникването и 

управлението на ДД, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването 

на дълговите инструменти. 
5. Към правния режим на ДД имат отношение още ЗБНБ, Закона за кредитните 

институции, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за публично пред-

лагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона 

срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Тези закони пряко не 

регулират управлението на ДД, но имат важно значение за реализацията на ДЦК и 

за погасяването на дълга. Тях бихме могли да определим като „косвена” норма-

тивна уредба на ДД.  
6. Механизъм за управление на държавния дълг 
Този механизъм може да се представи чрез следната схема: 
 
                           Д1 – Б1 –  Б2 –  Б3 –   Д2, 
 

където: 
Д1 е държавният дълг; 
Б1 – държавният бюджет; 
Б2 – банките; 
Б3 – борсата (фондова); 
Д2 – данъците. 
От представените елементи на механизма за управление на ДД може да се нап-

рави извод, че той е комплексен правен институт – тясно взаимосвързани са проб-

леми на публичното и на частното право. Представената схема не изчерпва всички 

елементи на механизма за управление на ДД. Безспорно е, че правната уредба има 

изключително важно значение, но тук въздействие оказват още икономически, по-

литически, социални, дори психологически фактори (особено що се отнася до фи-

нансовите пазари). Тези фактори не са домен на правната наука. 
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ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ – ИЗТОЧНИК НА ДЕФОРМАЦИИ  

В ИКОНОМИЧЕСКОТО И МЕТОДОЛОГИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО 

НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

И ФАКТОР ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ 

проф. д-р Петър Христов,  

ас. Беатрис Йорданова,  

катедра „Правни науки“, ВСУ „Черноризец Храбър“,  
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Резюме: практиката на развитите държави, показва че високото качество на 

обучение в юридическите факултети е функция от конкуренцията между тях. 

Такава е логиката на Болонския процес. Нормативната уредба на висшето обра-

зование в Република България не е в съответствие с тази тенденция. Подзаконо-

вата уредба, особено в сферата на правото засилва това несъответствие. 

 

Ключови думи: юридическо образование, качество, конкуренция, нормативна 

уредба 

 

Summary: The practice of developed countries shows that high-quality training in law 

faculties is a function of competition between them. Such is the logic of the Bologna 

process. Legislation on higher education in Bulgaria isn`t in line with this trend. 

Secondary legislation, particularly in the field of law reinforces this lack. 

 

Key words: legal education, quality, competition, legislation 

 
 
Безспорно е, че българското юридическо образование се нуждае от радикална 

промяна, която обаче не може да се състои без реформиране на висшето образова-

ние. Моделът на тази реформа може да бъде намерен в практиката на водещите 

страни, където високото качество на обучение е резултат от истинска конкуренция 

между университетите. В частност, опитът на най-бързоразвиващите се икономики 
(Сингапур, Южна Корея) нагледно показва пряката връзка на конкуренцията между 

юридическите факултети с ефикасността на съдебната система, а оттам и с притока 

на инвестиции и цялостния просперитет на държавата. 
Такава е и логиката, заложена в Болонския процес, която би трябвало да е главен 

ориентир за посоката на обсъжданата реформа. В действащата нормативна уредба 

за висшето образование в Република България обаче отсъстват редица от основните 

положения на Болонската декларация от 1999 г., на Конвенцията на Европейските 

институции за висше образование от 2001 г. (т.нар. „Послание от Саламанка“). Да 
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не говорим за духа и буквата на Меморандума за разбирателство между Европей-
ската комисия и Асоциацията на университетите в Европа от 2014 г. Напротив – в 

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование 

по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (НЕДИ), а още 

повече в предложенията за промени и редица свързани с тях изказвания на високо-

поставени представители на изпълнителната и съдебната власт разграничаването и 

отдалечаването от Болонския процес се увеличава.  
Същностна характеристика на Болонския процес е академичната конкуренция. 

В „Посланието от Саламанка“ специално се подчертава, че за да има истинска кон-

куренция, университетите се нуждаят:  
Първо, от повече свобода на действие.  
Второ, от справедлива схема за финансиране. 
Ясно е посочено, че свободата на университетите се реализира чрез тяхната вът-

решна автономия и отговорността за предоставените им четири основни права
1: 

1) свободно определяне на правила за прием на студенти;  
2) свобода при изготвянето на учебни програми;  
3) свобода при наемането на преподаватели;  
4) свобода при подбора на партньори в изследванията и преподаването. 
От своя страна „академичната свобода заедно със справедливата схема за фи-

нансиране и запазването на предметните различия формират животворната среда на 

конкуренцията между университетите“
2 и „превръщат акредитацията в най-важния 

механизъм за гарантиране на качеството“
3. 

Входът и изходът на обучението са най-подходящото място за осъществяване на 

контрол от страна на държавата. Тогава пространството, заключено между тях, ще 

се превърне в поле на истинска конкуренция между юридическите факултети, къ-

дето решаващи ще бъдат учебните програми, подборът на преподаватели и парт-

ньори и т.н.  
Подобен модел може да бъде легитимиран с промени в НЕДИ, които да доведат 

до единен прием и общи държавни изпитни комисии за всички факултети. За смет-

ка на това да отпадне детайлното лимитиране на задължителни дисциплини, хора-

риуми, брой и съотношение на различни видове преподаватели и т.н. На практика 

това означава: 
- да се даде право на юридическите факултети да диференцират обучението; 
- да се даде свобода на юридическите факултети да се конкурират в прилагане-

то на различни виждания за начина и формите на изучаване на правото на ЕС; 
- да отпаднат количествените изисквания в НЕДИ, които са главна пречка за 

изработване на съвместни учебни планове с чуждестранни университети и включ-

ване на учебни дисциплини, които да формират по-висока степен на сравнително-
правни и чуждоезикови знания. 

Всички тези изменения са възможни, но сами по себе си не биха довели до по-

вишаване на качеството на юридическото образование по пътя на засилване на кон-

                                                           
1 Конвенция на Европейските институции на висшите образования от 2001 г., тема 1, теза 1. 
2 Конвенция на Европейските институции на висшите образования от 2001 г., тема 6, теза 12. 
3 Конвенция на Европейските институции на висшите образования от 2001 г., тема 5, теза 10. 
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куренцията между правните факултети. Проблемът е, че сегашната система за фи-

нансиране на висшето образование, която е дискриминационна по отношение на 

студентите от недържавните висши училища, ще стане още по-несправедлива. Фак-

тът, че висшето образование в България е единствената публична сфера, в която 

частният сектор не се допуска до участие в обществени поръчки, е само щрих от 

картината на тази несправедливост. Но това положение не би могло да се промени с 

изменения в НЕДИ.  
Истинската конкуренция в сферата на юридическото образование и справедлива 

схема за финансиране на университетите означава всички кандидат-студенти за 

специалност „Право“ да се явят на единен национален изпит. С получения общ бал 

те участват в общонационално класиране за получаване на държавна субсидия. 

Класираните кандидат-студенти избират юридическия факултет, който предпочи-

тат, и участват в ново класиране за запълване на разрешения на този факултет ка-

пацитет. Субсидията следва студента и се насочва към университета, в който той се 

е записал. Останалите кандидат-студенти, успешно положили конкурсен изпит, но 

неполучили държавна субсидия, също правят избор на факултет, в който да канди-

датстват за платено обучение като заемат местата, останали непопълнени след за-

писването на студентите, получили държавна субсидия.    
Съществено обстоятелство, което е много важно да се отчете, е, че действащата 

НЕДИ за придобиване на висше образование по специалност “Право“ изцяло се 

основава на вече забравения в развитите държави „теоретичен“ модел на висше 

образование, насочен към формиране на знания най-вече чрез традиционните лек-

ции и упражнения. 
Съвременният „технологичен“ тип образование, който е сърцевина на Болонс-

кия процес, се характеризира с категорията „компетентност“. Нейното кратко опре-

деление в Ръководството на потребителя на ЕСТS от 2009 г. е „способност за при-

лагане на знанията в практиката“. Тази дефиниция директно изпраща класическите 

лекционни курсове, учебните стажове и практики в историята и представя НЕДИ в 

сегашния ѝ вид като инструмент за легитимиране на отживелици. 
Модерните информационни технологии позволяват за сметка на самостоятелна 

аудиторна и извънаудиторна работа на студентите да се освободи повече време за 

обучение в реална среда, за участие в решаването на важни практически и теоре-

тични задачи. Това означава по-широко да се прилага предвидената в Болонския 

процес възможност кредити да бъдат присъждани от алтернативни на класическия 

изпит форми за проверка на знания – решаване на казуси, участие в състезания, 

курсови проекти и т.н.  
Повечето от преподавателите в юридическите факултети са свидетели и участ-

ници в многобройни обсъждания и форуми, които предхождат промените в НЕДИ 

за придобиване на висше образование по специалност „Право“. В последния дейст-

ващ вариант на НЕДИ се запази „теоретичният“ модел, в резултат от което се стиг-

на до увеличение на задължителни дисциплини и хорариуми. Този подход, при 

който „всеки дърпа чергата към себе си“ не е чужд на академичната колегия и днес.  
При положение че се въведе общонационален държавен изпит, истинската кон-

куренция между факултетите предполага да им бъде предоставена много по-голяма 
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свобода при определяне на задължителните дисциплини, техните хорариуми и 

предметно съдържание. При това положение количествените изисквания за броя на 

преподавателите в един факултет или катедра
1 още повече за средна възраст на 

хабилитираните преподаватели
2 изглежда като пълен анахронизъм. 

Организирането на единен общонационален държавен изпит само по себе си е 

проблем с повишена сложност. Много от привържениците на идеята не са участва-

ли в организиране на държавен изпит досега и трудно могат да си представят мно-

гото наистина дребни, на пръв поглед маловажни проблеми, които произтичат от 

обстоятелството, че на много от студентите се налага да пътуват, да си осигуряват 

нощувки, да съгласуват отсъствието си с работодател и т.н. В този аспект е по-
добре да се намали броят на държавните изпити – един по публичноправни науки и 

втори по частноправни науки. В конспектите да намерят подобаващо място теми по 

международното публично право, международното частно право и правото на ЕС.  
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Summary: The President is the Chairman of the High Council of Justice. The High 

Council of Justice on the proposal of the President, elects from its ranks a deputy. He 
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absence of the President. The High Council of Justice decides on the transfer of judges as 

well as their disciplinary responsibility pursuant to law.  
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High Council of Justiceof Albania consists of the President of the Republic, the 

President of the Supreme Court, Minister of Justice, 3 members elected by the Assembly, 
and 9 judges of all levels, who are elected by the National Judicial Conference. Elected 
members stay in office for 5 years without immediate reelection.  

The President is the Chairman of the High Council of Justice. The High Council of 
Justice on the proposal of the President, elects from its ranks a deputy. He organizes the 
activity of the High Council of Justice and chairs in its meetings in the absence of the 
President. 

The High Council of Justice decides on the transfer of judges as well as their 
disciplinary responsibility pursuant to law.  

Transfer of judges can not be made without their consent, unless the need for 
reorganization of the judicial system.  

A judge may be dismissed by the High Council of Justice for commission of a crime, 
mental or physical incapacity, acts and behavior that seriously discredit the position and 
image of a judge, or professional insufficiency. Against this decision the judge has the 
right to appeal to the Supreme Court, which in this case decides by joint colleges. 

In recent years, the Albanian judicial system has accumulated a deficit of credibility 
which started to be contoured. Lack of trust is a consequence of corruption, which is back 
in mentality. 

Where there is corruption must always a quick response. Reforming the judicial 
system is a must. 
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In the early 90s we inherited from the communist regime a politicized judicial system, 
which does not recognize the notions of democracy and the rule of law, with a deep 
backlog in the construction and operation of the institutions, infrastructure, technology 
and legislation. While today do become more democratic compared to the first, because 
we think that there is room to identify and compare the progress of the justice system a 
few years ago. The achievements, which, because of the short time that we experience in 
a democratic system, probably deserve a much greater appreciation than what is deemed 
unfairly from various sources and directions. 

Year after year, the justice institutions are providing evidence and hope that they can 
afford a situation where they are required to hold a position of principle, without being 
influenced by the pressures of everyone in the interests of the democratic system and the 
rule of law that establishes the Constitution, a test it further steps towards achieving the 
standards for an independent judicial power, integrity, reliable and service of providing 
equal justice for all. 

On january 2015 the Minstry of Justice claims that the reform in the justice system 
should focus on these pillars, but not limited to: 

- Change the Constitution, the reform of the High Court and the Constitutional Court; 
- Reform of the High Council of Justice; 
- Reforming the Prosecutor and the Judicial Police 
- Reforming the School of Magistrates and Legal Education; 
- Reforming the Judicial Organization; 
- Reforming the Bar. 
- Reform of the liberal professions in the justice system; 
- Fight against corruption in the justice system. 
Martin Luther King once would express that, while legislation can not change hearts 

of the people, it changes their habits. Through this reform, we aim to achieve 
implementation correct the law and return the trust of citizens in the implementation of 
the justice system. 

The legal basis upon which supports the operation of the High Council of Justice is the 
Constitution. 

The Republic of Albania and the Law no. 8811/2001 "On the organization and 
functioning 

High Council of Justice", as amended. 
Pursuant to Section 14780 of the Constitution of the Republic of Albania and article 

381 of the law nr. 8811/2001 "On the organization and functioning of the High Council of 
Justice", as amended, 

High Council of Justice consists of judges (9 members), President of the Republic, 
President of the Supreme Court, Minister of Justice, 3 members elected by the 

Assembly. 
9 judgeselected by the National Judicial Conference, the latter is the collection of all 

judges of courts of first instance, appellate court judges and judg. 
One of the constitutional institutions through which reflected the standard of 

independence the judiciary, as a principle enshrined in the Constitution is the Supreme 
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Council of Justice. In view organization and functioning of this institution, faced 
moments positive assessment, but not. 

It can fully say that he has enabled the creation of a judicial body with integrity 
professional and moral convincingly to the public.  

Also the High Council of Justice problems are presented in: 
- Do appointing magistrates, although there were vacancies, as though not 
appointed, these magistrates were paid from the state budget; 
- Magistrates graduated in June 2014 have not been appointed yet; 
- By decision of the High Council of Justice No 299/1 dated 30.01.2012, it exceeds 

open boundaries of the law, contrary to the applicable law of the School; 
- Contrary to Article 28/1 of the law on the High Council of Justice, it declared 

vacancies without the proposal of the Minister of Justice; 
- Due to the delay in the full assessment of the judges shows that the Supreme Council 
Justice failed to appoint the heads of 28 courts by appointing headscontrary to the law 

courts; 
- The lack of an effective system has affected the promotions judges contrary to the 

law; 
- Also, the delay in the reorganization of the courts according to the decree no. 

7818/2012 affected wrong in the organization of the judicial system; 
Analytical document detailed information by sectors of the justice system on 2015 as 

following: 
- Violation are not taking into account the requirements of the former President of the 

Court of 
High and former Attorney General; 
- Promotions of inspectors in contradiction with the law; 
- There is no clear mechanism and full accountability for members of the HCJ and 
HCJ itself; 
- Rules for appointment, promotion, transfer and disciplinary proceedings 
Judges need to be more precise, clear and transparent procedures should be. 
Judges are required to periodically declare their assets and financial liabilities 
In April 2014 Parliament adopted amendments to the law declaration 
assets that provides more frequent checks of the full ordinary judges; changes 
all predict that ordinary judges must be audited every four years. however 
the situation regarding the control of the assets of judges and the imposition of 

administrative sanctions. 
It is particularly complicated. Clearly, the law on declaration of assets strengthens 
HIDAACI (The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of 

Interests,) to get and check the statements of the judges.  
Today some essential changes are going with the reform of High Council of Justice 

that soon will be named The Supreme Judicial Council.  
Expert Group Summit proposes reducing the constitutional powers of the President. In 

the statement accompanying the project explained that this change comes after the 
election of President becomes a simple majority, which does not exclude the possibility 
that he might be biased. For this reason, experts propose the president to appoint formally 
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the members of the High Court and the Supreme Administrative Court, the concrete 
proposals that come from the Supreme Judicial Council, after conducting a selection 
process transparent and based on criteria defined and measurable. 

While it is given exclusive powers to appoint 3 of 9 members of the Constitutional 
Court (6 other members appointed by the Assembly proposed and judiciary) at the end of 
a selection process based on transparent and objective criteria. Experts also proposing 
comprehensive reformation of the High Council of Justice, ending and the mandate of its 
current members, three months after the entry into force of this law. It is proposed that the 
HCJ be called Supreme Judicial Council, has 11 members from 15 at present and that 
some of it not be President. 

"It is proposed that the President of the Republic is no longer a member of Supreme 
Judicial Council, in order to ensure Supreme Judicial Council’s independence and 

avoidance of political influence. As for the Minister of Justice, given the important role of 
the Ministry of Justice in the functioning of the judiciary, it is proposed that the minister 
be non-voting member. It is also proposed that the Minister of Justice not have the 
exclusive right to initiate disciplinary proceedings against judges", argue experts. 

The project also states that only 6 members of SJC be judges, while 5 others are non-
judges and appointed by the Assembly by a qualified majority of 3/5 of the members. It is 
also proposed that SJC’s members perform their duties full time and those judges return 
to their previous position, after the expiration of the service to the Council. 

We are optimistic that with the entry into force of this draft law the Supreme Judicial 
Council will be independent and will make this institution to identity. 

Also this institution will carry democratic values that will win the hearts of the people 
and will raise hopes for an unwavering justice in Albania. 
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Резюме: докладът разглежда проблема за четирите категории морски прост-

ранства. Прави се кратък анализ на техните действащи международноправни 

режими. Основно внимание се отделя на предоставените от международното 

морско публично право права на държавите – крайбрежни и нямащи излаз на море 

по отношение на използването на морските пространства и усвояването на тех-

ните ресурси. 

 

Ключови думи: международно морско право, морски пространства, държавен 

суверенитет, „изключителни суверенни права” 

 
Summary: The Report looks into the problem of the fourth categories of maritime 

territories. The author makes a short analysis of their international legal regimes in 

force. The main attention is paid to the rights of states, both coastal and those not having 

any access to the sea, established by International Maritime Public Law in respect to 

different forms of exploitation of maritime territories and utilization of their resources. 

 

Key words: International Maritime Law, maritime territories, state sovereignty, 

„exclusive sovereign rights” 

 
 
1. Уводни бележки. Под територии в международното публично право се под-

разбират: 1) цялото земно кълбо със сухоземната му и водната му повърхност, нед-

рата и въздушното пространство на планетата; и 2) космическото пространство и 

небесните тела. Пространствата се категоризират според правния си режим, който е 

пряка последица от действието на принципа на държавния суверенитет като осно-

вополагащ принцип на съвременното международно право. Според правния си ре-

жим териториите се подразделят на четири основни групи: 1) държавни територии; 

2) международни територии, т.е. чийто режим изцяло се определя от нормите на 

международното право; 3) територии със смесен режим; и 4) територии с особен 

режим, като Арктика и Антарктика.  
В правния режим на отделните категории морски пространства се откроява про-

явлението на двата основни компонента на принципа на суверенното равенство на 

държавите – зачитането на държавния суверенитет и юридическото суверенно ра-

венство на държавите. Различията в правния режим на отделните морски простран-

mailto:ira.moulechkova@mail.bg


296 

ства произтича от спецификата в проявлението на двете съставни части на принципа 

на суверенното равенство на държавите при използването на моретата и океаните, 

като продължение и прогресивно развитие на принципа на държавния суверенитет.  
Морските територии също се обособяват в четири категории: 1) морски пространс-

тва, върху които се разпростира държавния суверенитет на крайбрежната държава и 

които са част от нейната държавна територия – вътрешните морски води, пристанища-

та, заливите (в това число и историческите заливи), териториалното море и архипелаж-

ните морски води, някои проливи; 2) морски пространства, чийто режим се определя 

изцяло от нормите на международното морско право (ММП) – откритото море, морс-

кото дъно и неговите недра извън действието на национална юрисдикция (Район); 

3) пространства, върху които международното морско право предоставя на крайбреж-

ната държава някои суверенни права и юрисдикции, които се осъществяват въз основа 

на международноправни норми и норми на вътрешното право на крайбрежните държа-

ви – изключителната икономическа зона (ИИЗ), континенталния шелф и някои проли-

ви; 4) морските пространства в Арктика и Антарктика. 
Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (КМП)

1 не само кодифицира съ-

ществуващите към нейното приемане норми на обичайното и договорното морско пра-

во, които са се формирали в различни исторически епохи, но съдържа и много нови 

норми, които представляват прогресивно развитие на съвременното морско право, тъй 

като не само променят и допълват съществували норми, но и въвеждат нови концеп-

ции, принципи, институти и понятия, които не са били известни на ММП. Приемането 

на такива норми е довело до съществена промяна в правния режим на морските прост-

ранства, до възникване на нови правоотношения между държавите при усвояването на 

Световния океан и неговите ресурси.  
2. Действащ междунарадноправен режим на морските пространства. Особено 

място в КМП заемат нормите, които регулират използването на различните категории 

морски пространства, тъй като те съществено променят правния режим на отделните 

пространства. Конвенцията договорно закрепва принципа на мирното използване на 

морските пространства (вж. преамбюла на Конвенцията). 
1) Юридическото равенство на държавите се проявява по специфичен начин в 

правния режим на морските пространства, които се намират под суверенитета на 

съответната крайбрежна държава и са част от нейната държавна територия. Прав-

ният режим на тези морски територии се определя основно от нормите на вътреш-

ното право на крайбрежната държава. Това се признава изрично в чл. 1 и чл. 2 от 

Женевската конвенция за териториалното море и прилежащата зона от 1958 г.
2 

(вътрешните води и териториалното море, повърхността на морското дъно и него-

вите недра под тях); чл. 2 и чл. 49 от КМП (вътрешните води, архипелажните води, 

териториалното море, повърхността на морското дъно и неговите недра под тях); и 

чл. 34 и чл. 35 от КМП (правния статут на водите образуващи проливи, използвани 

                                                           
1 Ратифицирана със закон от НС на 24 април 1996 г. В сила за Република България от 14 юни 

1996 г. обн., ДВ, бр. 73 и бр. 74 от 1996 г. 
2 Ратифицирана с Указ № 297 на Президиума на НС от 7 юли 1962 г. обн. изв., бр. 79 от 

2.10.1962 г., в сила за България от 10.09.1964 г.  
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за международно корабоплаване). Всички останали държави са длъжни да зачитат 

суверенитета на съответната крайбрежна държава.  
Изключение от действието на държавния суверенитет на крайбрежната държава 

са: правото на мирно преминаване през териториалното море на крайбрежната 

държава – раздел ІІІ „Право на мирно преминаване” (чл. 14 – 23) от Женевската 

конвенция от 1958 г. и част ІІ, раздел „Мирно преминаване в териториалното море” 
(чл. 17 – 32) от КМП; транзитното преминаване през проливите част ІІІ, раздел 2, 

чл. 38 от КМП; и част ІV „Архипелажни държави” – чл. 52 „Право на мирно пре-

минаване” през архипелажните води и чл. 53 „Право на преминаване по архипе-

лажни морски коридори” от КМП.  
Тези права на некрайбрежните държави представляват уреден от ММП добро-

волен частичен отказ от суверенитет от крайбрежната държава. Преминаването се 

регулира както от норми на международното публично право, така и от норми на 

вътрешното право на крайбрежната държава. Понастоящем ограничаването на су-

веренитета на крайбрежната държава предимно се регулира чрез норми на многос-

транни международни договори, каквито са Женевската конвенция от 1958 г. и 

Конвенцията на ООН от 1982 г. За някои държави, макар и малко на брой, правото 

на преминаване през тази категория морски пространства се урежда по пътя на 

международноправен обичай. Вътрешните нормативни актове, които се отнасят 

към правния режим на мирното/транзитното/архипелажното преминавате, трябва 

да съответстват на нормите на международното право и под никаква форма да не 

допускат дискриминация на плавателните съдове според тяхната национална при-

надлежност. 
2) Универсалният принцип на суверенното равенство на държавите е получил 

закрепване в съдържанието на правния режим на откритото море. Принципът на 

свободата на откритото море е прогресивно развитие на принципа на суверенното 

равенство на държавите по отношение на тяхната дейност в Световния океан. Спо-

ред действащия правен режим на откритото море всички държави – крайбрежни и 

тези, нямащи излаз на море, са носители на юридическо равенство, т.е. юридически 

са равноправни, при използването и усвояването на моретата и океаните извън су-

веренитета и националната юрисдикция на крайбрежните държави. Всички държа-

ви имат равни права при извършване на дейности като: корабоплаване, риболов, 

прелитане над откритото море, прокарването на подводни кабели и водопроводи, 

изграждането на изкуствени острови и съоръжения, извършването на научни изс-

ледвания, включително на морската среда, и на други правомерни дейности (чл. 2 – 
3 от Женевската конвенция за откритото море от 1958 г.

1
; чл. 86 във връзка с 

чл. 125 от КМП). Нито една държава не може да претендира за подчиняване на как-

вато и да е част на откритото море на свой суверенитет – чл. 1 и чл. 2, ал. 1, изр. 1 

от Женевската конвенция и чл. 89 от КМП Откритото море се запазва за мирни 

цели (чл. 88 от КМП). 
От принципа на суверенното равенство на държавите произтичат и разпоредбите 

относно правния статус на всички плавателни средства, които плават в открито 

                                                           
1 Ратифицирана с Указ № 296 на Президиума на НС от 7 юли 1962 г. Обн. изв., бр. 79 от 

2.10.1962 г. в сила за България от 30.09.1964 г. 
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море под знамето на своята държава. Те се подчиняват на изключителната юрис-

дикция на държавата на знамето – чл. 6, ал. 1 от Женевската конвенция и чл. 92 от 

КМП. Ограничаването на принципа на изключителната юрисдикция на държавата 

на знамето в открито море по отношение на невоенни кораби се предвижда изрично 

както в редица разпоредби на Женевската конвенция (например чл. 19, чл. 22), така 

и на КМП (например чл. 107, чл. 110) и други многостранни международни догово-

ри в случаите, когато кораб се занимава с пиратство, търговия с роби, незаконна 

търговия с наркотици и психотропни вещества и други забранени дейности. Огра-

ничаване на юрисдикцията на държавата на знамето е предвидена и в случаите на 

правото на преследване от страна на крайбрежната държава на чуждестранен невое-

нен кораб в открито море, когато е извършено нарушение на законите и правилата на 

крайбрежната държава. Това преследване е допустимо само при стриктно спазване на 

разпоредбите на Женевската конвенция (чл. 23) и Конвенцията по морско право 
(чл. 111). 

Съдържанието на принципа на суверенното равенство на държавите се разширява и 

с установяването на правния режим на морското дъно и неговите недра извън предели-

те на националната юрисдикция от КМП. За първи път тези морски пространства и 

техните недра (Районът) са нормативно обявени за „общо наследство на човечеството” 
(чл. 136), като никоя държава не може да претендира за суверенитет или суверенни 

права или да осъществява такива по отношение на която и да е част на Района или на 

неговите ресурси и никоя държава и никое физическо или юридическо лице не може да 

присвоява каквато и да е част от тях (чл. 137). Всички права върху ресурсите на Района 

принадлежат на цялото човечество. 
3) Третата група морски територии, в която влизат ИИЗ и континенталния шелф, се 

определят като пространства със смесен правен режим. По силата на ММП крайбреж-

ните държави получават „суверенни права” и юрисдикция върху тези пространства и 

техните ресурси, без териториите да влизат в състава на тяхната държавна територия. 

Правните режими на двете пространства са сравнително нови институти на ММП, 

чието формиране е започнало във връзка с развитието на технологиите и интернацио-

нализацията на усвояването на ресурсите на морски територии, разположени извън 

териториалното море на крайбрежните държави.  
В теорията на ММП е възникнала дискусия във връзка с едностранни действия на 

редица държави и подготовката на Първата конференция на ООН по морско право от 

1958 г. за кодификация на исторически формирали се общоприети принципи, институ-

ти и норми на морското право. Конференцията се сблъсква и с нови реалности, след 

като президентът на САЩ в Прокламация от 28 септември 1945 г. обявява разпрости-

рането на суверенитет на САЩ върху прилежащия континентален шелф и неговите 

естествени ресурси, намиращи се под водите на откритото море и прилежащи към бре-

говете на САЩ. Първите опити на разпростиране на права на крайбрежната държава 

върху прикрепени живи ресурси датират от 30-те – 40-те години на ХХ век (например 

акт на Великобритания от 6 август на 1942 г. след подписано Споразумение с Венецуе-

ла от 26 февруари 1942 г. относно подводните райони на залива Пария).  
На първата Женевска конференцията се постига съгласие относно правата на 

крайбрежната държава върху континенталния шелф. Комисията на ООН по междуна-
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родно право поставя за цел да се изработи юридическо определение на континенталния 

шелф като се отчитат геологически и геоморфологически фактори. Съгласно разпо-

редбите на чл. 2 от Женевската конвенция за континенталния шелф от 1958 г.
1 крайб-

режната държава осъществява над континенталния шелф „суверенни права” с цел про-

учване и разработване на неговите природни богатства (ал. 1). Тези права се обявяват 

за изключителни в смисъл, че ако крайбрежната държава не извършва проучване на 

континенталния шелф или не разработва неговите естествени богатства, никоя друга 

държава не може да осъществява такива дейности или да претендира над континентал-

ния шелф на крайбрежната държава (ал. 2, чл. 2). Правата на крайбрежната държава не 

зависят от ефективна или фиктивна окупация на шелфа или от заявени претенции. 

Правата на крайбрежната държава не засягат правния статус на покриващите води и 

въздушното пространство над тях. Правния режим на континенталния шелф се обога-

тява като съдържание от разпоредбите на КМП. 
В доктрината на ММП се признава, че на крайбрежната държава се предоставят оп-

ределени права, които са изключителни по своя характер и тяхното осъществяване се 

регулира чрез вътрешното законодателство на крайбрежна държава. Правата са „суве-

ренни” не защото произтичат от държавния суверенитет на крайбрежната държава. Те 

са „суверенни”, защото по съдържание и обем ММП ги приравнява на „ресурсните 

права” (проучване на територии – повърхност и недра, разработване и усвояване на 

природни ресурси). Тези права са „изключителни”, защото не могат да се осъществяват 

от други държави – крайбрежни и нямащи излаз на море без изричното съгласие на 

заинтересованата крайбрежна държава. 
ИИЗ е нов институт на ММП, чието формиране започва след Първата и Втората 

конференция по морско право в Женева през 1958 г. и 1960 г. Тя е съвършено нов инс-

титут от гледна точка на политическото и правното развитие на международните от-

ношения, свързани с усвояването на ресурсите на Световния океан. По време на Пър-

вата конференция по морско право не са били решени въпроси, повдигнати от редица 

държави, свързани с риболовните зони и признаването на спецефични права на крайб-

режните държави относно експлоатацията на живите ресурси в рамките на откритото 

море, прилежащо към техните териториални води. Множество държави едностранно 

предявяват претенции спрямо прилежащи зони от откритото море, като ги обявява за 

свои териториални морета или патримониални, т.е. подчинени на техния суверенитет. 

Причината за такива действия е чисто икономическа и е свързана с осъществяването на 

промишления риболов в морски пространства, които традиционно са били използвани. 

„Териториализацията” на широки крайбрежни пространства по време на Третата кон-

ференция на ООН по морско право (1973 – 1982 г.) се поддържа от редица африкански 

държави, които имат големи морски крайбрежия
2
, и латиноамерикански държави, кои-

то се позовават на свои специални права, свързани с промишления риболов. Останали-

те държави активно се противопоставят на подчиняване на икономическия суверенитет 

на крайбрежните държави огромни морски пространства. Заслуга на държавите, участ-

                                                           
1 Ратифицирана с Указ № 298 на президиума на НС от 7 юли 1962 г. обн. изв., бр. 79 от 

2.10.1962 г., в сила за България от 10.06.1964 г. 
2 Например Декларацията на Организацията за африканско единство по въпросите на морското 

право, приета на ХХІ сесия на Съвета на министрите на ОАЕ през 1973 г. Doc. UN A/AC.138/89. 
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ници в Третата конференция на ООН по морско право, е постигането на компромис 

при решаването на сложния въпрос за съчетаване на националните интереси на крайб-

режните държави и обективните потребности за по-нататъшно развитие на междуна-

родното сътрудничество в областта на разработването, усвояването и опазването на 

живите ресурси. 
Правният режим на ИИЗ е приет чрез консенсус и в „пакет”, т.е. е бил обвързан с 

решаването на много други актуални проблеми на правните режими на отделните мор-

ски пространства и правните рамки на дейностите, които се извършват в Световния 

океан. В крайна сметка ИИЗ следва да се определи като ново политикоправно явление, 

в резултат от което са настъпили съществени промени в международните икономи-
чески отношения. 

В КМП изрично се предвижда, че всички държави в ИИЗ се ползват от свободите на 

откритото море (чл. 58, ал. 1) при зачитане на предоставените от ММП на крайбрежна-

та държава суверенни права за проучване, разработване и съхраняване на живите и 

неживите ресурси, суверенните права по отношение на други видове дейност за ико-

номическо проучване и разработване на тази зона и юрисдикция за създаване и използ-

ване на изкуствени острови и съоръжения, за морски научни изследвания, за защита и 

опазване на морската среда (чл. 56). Суверенните права на крайбрежната държава в 

ИИЗ по своята правна природа са ресурсни и функционални права, които не произти-

чат от държавния суверенитет, а се предоставят от международното морско право. 
Употребата на термина „изключителна зона” на пръв поглед означава, че става въп-

рос за изключителна национална зона на крайбрежната държава, в която тя се ползва с 

изключителни права и изключителна юрисдикция. По същество обаче това прост-

ранство е международно пространство и рамките на правния му режим се опреде-

лят от нормите на ММП. Упражняването на предоставените от ММП функцио-

нални права и юрисдикция се регулира от вътрешнодържавното право на крайб-

режната държава. Правният режим на ИИЗ е смесен. Терминът „изключителна” 

означава, че тази зона е създадена за защита на икономическите интереси на 

крайбрежната държава, с което се подчертава функционалния характер на това 

морско пространство. В доктрината на ММП има автори, които поддържат тезата, 

че континенталният шелф и риболовната зона до 200 морски мили представляват 

заедно „икономическа зона” за защита на икономическите интереси на крайбреж-

ната държава, в която ММП разширява контрола на крайбрежната държава върху 

морските научни изследвания и опазването на морската среда.
1 

4) Правните режими на някои морски пространства извън действието на държавния 

суверенитет в Арктика и Антарктика имат особен характер.  
Обширни територии, чийто условен център е Северният полюс, са Арктика, като 

нейна долна граница се счита северният полярен кръг, преминаващ през 66º33´ северна 

ширина. Понастоящем няма международен договор, който да определя правния режим 

на Арктика, включително и на нейните обширни морски пространства извън пределите 

на териториалните морета на приарктическите държави – Руската Федерация, Канада, 

Дания (о. Гренландия), Норвегия и САЩ. Двете държави с най-дълго приарктическо 

                                                           
1 Gündling L. Die exclusive Wirtschaftzone //Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht. 1978. Bd. 38. N 3-4. S. 617-618.  
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крайбрежие – Русия и Канада от края на ХІХ век се придържат към секторалната тео-

рия, според която морските пространства извън териториалното море също попадат 

под техен суверените в рамките на техния арктически сектор. 
 С установяването на ИИЗ на приарктическите държави по реда на чл. 234 от КММ 

им се предоставя правото в районите, покрити с лед, да приемат и осигуряват спазва-

нето на недискриминационни закони и правила за предотвратяване, намаляване и за-

пазване под контрол замърсяването на морската среда от плавателни съдове в тези 

районите с особено тежки климатични условия и наличието на ледове, покриващи ги 

през по-голямата част на годината. 
Антарктика е обширен район на земното кълбо, който се простира от Южния полюс 

до 60-я паралел южна ширина и в него влизат: континентът Антарктида, острови и 

островни групи около континента и южните части на Тихия, Индийския и Атлантичес-

кия океани. Континентът Антарктида е открит едва в началото на ХІХ век, но в нача-

лото на ХХ век редица държави искат подялба на региона и предявяват свои територи-

ални претенции – Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Франция, Норвегия, 

Аржентина и Чили. Русия винаги се е противопоставяла на подялбата на този обширен 

район. Позицията на СССР принуждава САЩ да предложи провеждане на междуна-

родна конференция. По време на Конференция от края на 1959 г. се приема окончател-

ният текст на Конвенцията за Антарктика, подписан през декември 1959 г.
1 

В съответствие с Вашингтонския договор всички сухопътни и морски пространства 

на Антарктика се изземват от сферата на подготовка и провеждане на военни действия 

под каквато и да било форма и се запазват по силата на Договора за мирни изследвания 

и сътрудничество между държавите. Разпоредбата на чл. І от Договора Антарктика 

постановява, че тя се използва само за мирни цели и се превръща в район от земното 

кълбо, в който действа правен режим на демилитаризация и неутрализация. Член V 

забранява произвеждането на военни и мирни ядрени взривове и складиране на радио-

активни отпадъци. В чл. ІІ се закрепва принципът на свободата на научните изследва-

ния в Антарктика. Съгласно разпоредбите на чл. ІV от Вашингтонския договор терито-

риалните претенции се замразяват, докато Договорът действа, но той не ги предреша-

ва, в смисъл, че Договорът не следва да се тълкува като отказ на никоя от Договарящи-

те се държави от заявени преди него права или претенции за суверенитет или тяхното 

признаване в бъдеще. 

                                                           
1 В сила от 23 юни 1961 г. 
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Резюме: публикацията дава информация за политическата и правната рамка в 

енергийната политика на ЕС и България. Разгледани са основните нормативни 

документи, относно получаване на електрическа енергия от ВЕИ. Направен е ана-

лиз на Стария и Новия закон за получаване на електроенергия от ВЕИ в България и 

действащата наредба за ползването на ВЕИ.   

 

Ключови думи: енергийно законодателство, ВЕИ електроцентрали 

 

Summary: The publication gives information on the political and legal framework of 

the EU Energy policy of Bulgaria. The basic legislative documents concerning the 

generation of electricity from renewable energy sources are discussed. A comparison 

between the old and the new laws on generation of renewable energy in Bulgaria has 

been made. 

 

Key words: energy legislation, electricity, generated by renewable energy sources 

 
 

Пoлитичeскитe и прaвнитe рaмки в eнeргийнaтa пoлитикa
1
 нa EС прeтър-

пяхa рaдикaлни прoмeни oт пoслeднoтo съoбщeниe нa Кoмисиятa oтнoснo 

външнитe oтнoшeния в oблaсттa нa eнeргeтикaтa. Дoгoвoрът oт Лисaбoн 

oпрeдeли ясни цeли зa eнeргийнaтa пoлитикa нa EС, кoитo бяхa дoпълнитeлнo 

рaзвити в стрaтeгиятa „Eврoпa 2020“
2
. 

Стрaтeгиятa „Eнeргeтикa 2020“ oпрeдeля укрeпвaнeтo нa външната eнeргий-
нa пoлитикa нa EС кaтo eдин oт ключoвитe приoритeти прeз слeдвaщитe 

гoдини. Върху тoвa пoслaниe aкцeнтирa и Eврoпeйският съвeт, според който 

всeoбхвaтният пoдхoд, излoжeн в този дoкумeнт, цeли дa oтгoвoри нa тeзи 

oчaквaния. 

                                                           
1 Съобщение на комисията до Европейския съвет и Европейския парламент ,,Енергийна политика 

за Европа”. Брюксел, 10.1.2007СОМ(2007) І окончателен. 
2 Европейска комисия. Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Съобщение на Комисията СОМ (2010) 2020 окончателен. Брюксел, 3.3.2010. 

mailto:svetla_bogdanova@yahoo.com
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В съoтвeтствиe с гoрeизлoжeнoтo външнaтa пoлитикa в oблaсттa нa eнeргeтикaтa 

трябвa дa сe дoрaзвиe със слeднитe приoритeти: 
1) зaсилвaнe нa външнoтo измeрeниe нa нaшия вътрeшeн eнeргиeн пaзaр; 
2) укрeпвaнe нa пaртньoрствaтa зa сигурнa, бeзoпaснa, устoйчивa и кoнкурeнтo-

спoсoбнa eнeргeтикa; 
3) пoдoбрявaнe нa дoстъпa дo устoйчивa eнeргeтикa зa рaзвивaщитe сe стрaни; 
4) пo-успeшнo нaсърчaвaнe нa пoлитикитe нa EС извън нeгoвитe грaници. 
В Дирeктивa 2009/28 сa зaлoжeни общaтa рaмкa зa рaзвитиe нa сeктoр „Енергети-

ка” в EС и стимулирaнe дoбивa нa eнeргия oт възoбнoвяeми изтoчници. В нeя e 

пoстaвeнa oбщoeврoпeйскaтa цeл дo 2020 г. дa сe увeличи дeлът нa възoбнoвяeмитe 
eнeргийни изтoчници дo 20% oт oбщoтo крaйнo пoтрeблeниe нa eнeргия.  

Прeз бaзoвaтa 2012 г. дeлът нa възoбнoвaeмaтa eнeргия в oбщoтo крaйнo 

eнeргийнo пoтрeблeниe нa EС e eдвa 8,5%. Тoвa oзнaчaвa, чe зa пoстигaнe нa 

зaлoжeнaтa цeл oт 20% прeз 2020 г. e нeoбхoдимo срeдeн ръст oт 11,5%. Приeти сa 

индивидуaлни, прaвнo рeглaмeнтирaни цeли зa всякa стрaнa – члeнкa нa Oб-
щнoсттa, зa дa бъдe рeaлизирaнa цeлтa. 

Прeдвидeни сa гъвкaви мeхaнизми, с чиятo пoмoщ дa бъдe изпълнeнa с минимaлни 

рaзхoди oбщoeврoпeйскaтa цeл зa възoбнoвяeми eнeргийни изтoчници. Приeти сa 

схeми, пo силaтa нa кoитo държaвитe дa дoбивaт eвтинa eнeргия oт възoбнoвяeми 
изтoчници и дa прoдaвaт излишъкa oт нeя нa стрaни, в кoитo тoвa прoизвoдствo e 

пo-скъпo. Пo тoзи нaчин с минимaлни рaзхoди щe бъдe пoстигнaтa oбщaтa цeл 

нa EС. 
Мeжду държaвитe, члeнувaщи в EС, сa въвeдeни спeцифични прaвилa зa 

сътрудничeствo, пoсрeдствoм рeaлизaция нa съвмeстни прoeкти, свързaни с 

дoбив нa eлeктричeскa, тoплиннa eнeргия и eнeргия зa oхлaждaнe oт възoбнoвяeми 

изтoчници, a същo и съвмeстни прoeкти с трeти държaви с нaсoчeнoст в прoиз-
вoдствa нa eлeктричeскa eнeргия. 

Приeтaтa Дирeктивa 2009/28 стимулирa пo-ширoкoтo изпoлзвaнe нa eлeктри-
чeски прeвoзни срeдствa, кoитo сe зaхрaнвaт с eнeргия oт възoбнoвяeми 

изтoчници. Нaциoнaлният бaлaнс показва, че дeлът нa изпoлзвaнaтa енергия 

от възoбнoвяeмитe изтoчници сe увeличава 2,5 пъти
1
.  

Още през 1997 г. Европейската комисия приема План за действие, при изпъл-

нението на който делът на ВЕИ в енергийния баланс на страните – членки на Евро-

пейския съюз, до 2010 г. да се увеличи с 6% – от 6 на 12%. През март 2007 г. на 

среща на високо равнище на Европейския съюз е взето решение до 2020 г. 20% от 

получаваната енергия да бъде добивана от възобновяеми източници.  
С оглед възможностите за усвояване на енергийния потенциал на ВЕИ в Бълга-

рия действат: 
1. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 

за периода 2008-2020 г.
2 

2. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ в пе-

риода 2005-2015 г.
1 

                                                           
1 Нaциoнaлeн стaтистичeски институт. Стaтистичeски спрaвoчник 2013 г. 
2 http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=664 
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3. Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на био-

горива в транспортния сектор 2008 – 2020 г.
2 

За производството на електрическа енергия от ВЕИ се изграждат различни по 

технология централи, според особеностите на съответния възобновяем източник, 

който ще бъде използван. Правната регламентация на изискванията за изграждане 

на електрическите централи е определена в Наредбата № 14 от 15 юни 2005 г. за 

технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обекти-

те и съоръженията за производство, преобразуване, пренос разпределение на елект-

рическа енергия (Наредба № 14).3 В тази Наредба № 14 наред с общите изисквания 

към електрическите централи особено внимание се отделя и на проектирането, изг-

раждането и ползването на обекти за производство на електрическа енергия от 

ВЕИ.  
Съгласно чл. 127 от Наредба № 14 електрическа енергия може да се произ-

вежда от ВЕИ чрез следните централи: 
- водноелектрически централи; 
- вятърни централи; 
- фотоволтаични (слънчеви) централи; 
- геотермални централи; 
- централи за получаване на електроенергия от биомаса. 
Горното изброяване показва, че регулаторната политика е насочена към изграж-

дане на т.нар. класически и най-разпространени централи за производство на елек-

троенергия от ВЕИ. Приложението на други авангардни
4 и експериментални техно-

логии
5,6 не попадат в регламентираните в Наредба № 14 методи за производство на 

електрическа енергия. 
Наредба № 14 предоставя нормативната основа за класифицирането на отдел-

ните видове електроцентрали за производство на електроенергия от ВЕИ. Предвид 

широкия обхват на нейното приложение и особено при съобразяване на изисквани-

ята за реализиране на проекти за ВЕИ електроцентрали, необходимо е да се разгле-

дат и някои специфични изисквания, които се прилагат на основание Наредба 

№ 14 наред с другите разпоредби на действащото енергийно законодателство. 
Съгласно изискванията на чл. 134 от Наредба № 14 по отношение на обектите 

за ВЕИ централи трябва да бъде извършено инвестиционно проучване и проек-

тиране. Изключение от това общо правило са водноелектрическите централи, кои-

                                                                                                                                                               
1 www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc 
2 http://www.me.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/177 
3 Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на елект-

рическа енергия. 
4 Petkova, M. Formation and development opportunities of alternative energy makets science and techno-

logies, vol. IV, N 2, 2014. 
5 Yemendzhiev, H., G. Peeva, B. Bonev, Bl. Midyurova, M. Rasheva, V. Nenov. MFC fed by lake sedi-

ment microbial community and application Alternatives, Proceedings Efficacité énergétique – sources 
d’énergies renouvelables – protection de l’environnement COFRET’12, 2012, pp. 412-415. 

6 Midyrova, Bl., B. Bonev, P. Tanev, A. Aidan, V. Nenov. Aplication of porous ceramic membranes as a 
selective barrier in two-chamber microbial fuel sells, Management and education, vol. VIII (4), 2012, 
pp. 158-163.  
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то се изграждат по специалния ред, приложим за водните обекти – част втора, глава 

четвърта на Наредбата. Инвестиционните проучвания за ВЕИ централата съгласно 

чл. 135 от Наредба № 14 включват следното: 
- предварителни (прединвестиционни) проучвания; 
- икономическа оценка на инвестиционните намерения; 
- задание за изработване на инвестиционния проект. 
За всички проекти за електрическа централа за производство на електроенергия 

от ВЕИ производителят трябва да уведоми компетентните органи по околна среда 

за своето намерение да изгради централа с искане за уточняване на приложимите 

процедури по оценка на въздействието на проекта върху околната среда.  
Местоположението на ВЕИ централите (с изключение на водноелектрическите), 

когато са извън границите на населените места, се определя в подробните устройс-

твени планове, съответстващи на предвижданията на общите устройствени плано-

ве, ако има такива, и парцеларни планове, одобрени по реда на ЗУТ
1. В тази връзка 

следва да се посочи, че обектите и трасетата, които се изграждат върху земеделска 

земя, трябва да бъдат определени по реда на чл. 27, ал. 2 и чл. 28 от Правилника за 

прилагане на 3033
2. 

Инвестиционните проекти на ВЕИ централите (с изключение на водноелек-

трическите) се изпълняват на две фази – технически и работен проект. Отдел-

ни части на техническия проект могат да включват материали за визуално предста-

вяне на инвестиционните намерения. Към съответните проектни части се предвиж-

да раздел за физическа защита. 
Разрешение за строеж на ВЕИ централи (с изключение на водноелектри-

ческите) се издава въз основа на одобрен технически проект. Одобряването и съг-

ласуването на проектите се извършва по реда на ЗУТ. 
Съгласно изискванията на чл. 136 от Наредба № 14 по отношение на вятър-

ните централи, предварителните проучвания включват данни за обезпечеността на 

вятъра, както следва: 
- изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра на 

предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпреде-

ление на скоростта на вятъра по време и посока; 
- статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на пло-

щадката; 
- статистически данни от измервания за предполагаемата височина на уста-

новяване на пропелера на генератора; 
- оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на 

пропелера – когато няма данни от измервания за предполагаемата височина на ус-

тановяване на пропелера на генератора. 
Изграждането и проектирането на вятърни централи трябва да е съобразено с 

изискванията за минимално отстояние от населените места и за отстояние между 

генераторите.  

                                                           
1 ЗУТ – Закон за устройство на територията. 
2 ЗООЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи. 
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Според ал. 1 от Наредба № 14 разстоянието между вятърните генератори и най-
близкото населено място трябва да е не по-малко от 500 метра. В допълнение към 

това се изисква и да се извърши ефективна изолация от шум, вибрации и инфраз-

вук. Разстоянието между отделните вятърни генератори зависи от проектирането на 

вятърната централа и се изчислява съгласно метода, определен в чл. 141а, ал. 2 на 

Наредба № 14. 
Водноелектрическите централи се изграждат по специален ред, но при тях 

също се извършва оценка на въздействието върху околната среда.  
Предварителните проучвания при изграждането на фотоволтаичните централи 

трябва да съдържат задължителните елементи, определени в чл. 136, т. 3 на Наред-

ба № 14, както следва
1: 

- данни за слънчевата радиация в съответното географско местоположение; 
- мощност на товара на база очаквано потребление на електрическа енергия; 
- степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди; 
- наличен софтуер и неговата валидност за избраното местоположение. 
При проектирането и изпълнението на проекти за централи за електроенергия 

от биомаса, предварителните проучвания трябва да включват следната ин-
формация: 

- данни за наличното количество биомаса от един или няколко източника за оп-

ределен район; 
- оценка на транспортните разстояния от източниците до мястото за инсталиране 

на системите за преобразуване на енергията от биомаса.  
През юни 2007 г. тогава управляващото 40-то Народно събрание гласува „Закон 

за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата“, който 

въвежда преференции за всички производители на електрическа енергия от възоб-
новяеми енергийни източници. 

Според Закона за ВЕИ от 2007 г. използването на ВЕИ се стимулира чрез задъл-

жително изкупуване на електроенергия, а произведена от ВЕИ на преференциални 

цени, приоритетно присъединяване към електропреносната система на инсталации, 

произвеждащи електроенергия от ВИ, дългосрочни договори за изкупуване и огра-

ничена годишна корекция на преференциалната тарифа. Привлекателната регула-

торна рамка и изгодните изкупни цени предизвикват сериозен интерес от страна на 

инвеститорите във вятърна енергия: в рамките на 5 г. към енергийната система се 

включват 465 мегавата мощности, а до 2010 г. предложеният инвестиционен капа-

цитет достига общата инсталирана мощност на България. 
Регулацията въз основа на приетия през 2007 г. Закон за възобновяемите енер-

гийни източници създава привлекателна рамка за инвеститорите. До 2011 г.
2 основ-

ните стълбове на тази регулация са: 
 Атрактивни тарифи: тарифите за изкупуване на електроенергия от възобно-

вяеми източници се определят годишно от Държавната комисия за енергийно и 

                                                           
1 Кискинов, В. Възобновяеми енергийни източници. София, Сиела, 2012, с. 181-182. 
2 През април 2011 г. бе приет новия Закон за енергия от възобновяеми енергийни източници. 
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водно регулиране (ДКЕВР)
1 съобразно добре разработена ценова формула, опреде-

лена от Закона, с ограничение върху годишната корекция на преференциалните 

цени. Но тази рамка не е в подкрепа на търговско финансиране, тъй като фиксира-

ната годишна тарифа беше ориентирана към вече съществуващи производствени 

мощности; 
 Задължително изкупуване: общественият доставчик (НЕК) и обществените 

снабдители са задължени да подпишат 12‐годишни договори с производители на 

електроенергия от възобновяеми източници (по‐късно този период е удължен на 25 

години за слънчевите инсталации, 15 години за вятърните енергийни обекти и 20 за 

други възобновяеми източници); 
 Свързване към мрежата: проекти под 5 MW инсталирана мощност подават 

заявление за присъединяване до електроразпределителната мрежа; при обекти над 5 

MW – договорната страна е електропреносния системен оператор (ЕпСО); 
 Приоритетно присъединяване: компаниите от енергийната система са за-

дължени да осъществят свързването към мрежата до заявената от производителя 

дата за въвеждане на енергийния обект в експлоатация и да предвидят средства в 

годишните си инвестиционни планове за развитие на мрежите, свързани с ВЕИ. 

Проблемът обаче беше в това, че не съществуват разумни регулаторни санк-

ции, в случай че енергоразпределителният (ЕрСО)/електропреносният системен 

оператор (ЕпСО) не изпълни задълженията си. 
Недостатъчният капацитет на преносната мрежа и неочаквано големият обем на 

планирани инвестиции във ВЕИ – което би застрашило стабилността на мрежата от 

техническа гледна точка при едновременното присъединяване на всички обекти – 
промени политическата нагласа на правителството към „скъпите” възоб-
новяеми енергийни източници. През м. април 2011 г. беше приет Нов закон за 

енергията
2 от възобновяеми енергийни източници. В него правителството налага 

ограничение относно насърчаване използването на ВЕИ, когато бъде постигната 

задължителната цел. Не се приемат повече заявления за проекти, които да ползват 

преференциалните цени и задължителното изкупуване. Законът запазва задължи-
телното изкупуване на енергия от възобновяеми източници и преферен-
циалните цени, но: 
 са съкратени сроковете, в които са достъпни тези преференции – на 20 годи-

ни за електроенергия, произведена от слънчеви инсталации, вместо 25 и на 12 години 
за обекти, ползващи вятърна енергия вместо 15; 
 е премахнато ограничението върху годишната корекция на преференци-

алните тарифи за изкупуване. В същото време при фиксирана цена (индексирана 

в случаите на производство на енергия от биомаса) сега всеки проект има ясна 

представа за тарифите през целия период, за който важат преференциите; 
 при дългосрочни договори размерът на преференциалните цени ще се фик-

сира при въвеждане на обекта в експлоатация вместо при подписване на предвари-

                                                           
1 ДКЕВР е преименувано в КЕВР със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, 

обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г. 
2 Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 

февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г. 
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телния договор за присъединяване, както беше преди. Възможно е регулаторът да 

определи редовна, годишна корекция на цената, но не и такава с фиксирана гор-

на граница. Присъединяването към мрежата е също необходимо условие за 

стартиране на проекта. Това представлява допълнителен риск за неговото забавя-

не. Поради това изчисленията на приходите и времето за възвръщаемост не могат 

да бъдат направени преди изграждането на обекта, което е допълнителен финансов 

риск за проекта; 
 е въведена годишна квота с цел разрешаване на проблема с капацитета на 

вече остарялата мрежа, но размерът на тази квота и процеса на разпределяне са 

неясни. Електропреносният системен оператор публикува информация за своя 

10‐годишен план за развитие на електропреносната мрежа, което дава известна 

яснота относно размера на квотата. 
С направените корекции в новия закон за енергия от ВЕИ вероятно растежът на 

сектора на ВЕИ в България ще се забави в краткосрочен план в сравнение с тези от 

периода 2007-2011 г. Преференциалните изкупни цени се прилагат за всички въ-

зобновяеми източници с изключение на големи водноелектрически централи (>10 
MW). Преференциалната тарифа се определя от регулатора веднъж годишно. Цени-

те са диференцирани според обема и вида технология за възобновяема енергия. 

Прилаганият преди таван върху годишната корекция на преференциалните 

цени е премахнат. От друга страна, сегашната фиксирана тарифа (индексирана в 

случаите на използване на биомаса) дава възможност за прогнозируемост през це-

лия период на нейното прилагане. Други ограничения обаче намаляват още по-

вече предвидимостта по отношение възвръщаемостта на инвестициите: 
 при дългосрочните договори като преференциална изкупна цена се определя 

действащата към момента на въвеждане на обекта в експлоатация; при започване на 

неговото изграждане тарифата не е известна; 
 дългосрочните договори изтичат до 2027 г. за обекти, произвеждащи елект-

роенергия от вятърна енергия и до 2035 г. за слънчеви инсталации. Това означава, 

че за обекти, въведени в експлоатация след 31 декември 2015 г., няма да има въз-

можност за дългосрочни договори в пълен обем. 
В средата на 2012 г. новият закон въведе квотна система за присъединяване 

към енергийната мрежа на нови обекти, произвеждащи електроенергия от възоб-

новяеми източници. Преди нямаше наложено ограничение за броя на обектите, 
които могат да бъдат свързани към системата. Регулаторът определя квотите по 

региони и по нива на напрежение въз основа на едногодишни разчети на мощ-

ностите. Те могат да бъдат предоставяни на производители на електроенергия от 

възобновяеми източници. Квотата се определя въз основа на плановете на електро-

разпределителните и електропреносните системни оператори за развитие на мощ-

ностите, които те смятат, че могат да бъдат осигурени за присъединяване. При оп-

ределяне на квотите, регулаторът преценява дали броят им отговаря на целите на 

НПДЕВИ. Новият закон насърчава използването на възобновяеми енергийни из-

точници чрез гарантиран достъп до електроенергийната мрежа, преференциално 

захранване на системата с електричество от възобновяеми източници и осигурено 

изграждане на необходимата инфраструктура. Последните две се обсъждат от ин-



309 

веститорите, тъй като производството на електроенергия от вятърни турбини често 

е съкращавано от ЕпСО (с 20-50%) преди голям проект за подмяна на високоволтов 

електропровод. За 2013 г. са обявени съществени допълнителни инвестиции в елек-

тропреносната мрежа. 
Новият закон за енергия от възобновяеми енергийни източници запазва префе-

ренциалното присъединяване към мрежата на обекти, произвеждащи електро-
енергия от такива източници. Но поради неочаквания брой предложени проекти, 

като нов елемент в процедурата по кандидатстване за присъединяване към енер-

гийната мрежа е въведено изискване за банкова гаранция с цел да се отстранят 

спекулативни или не толкова сериозни проекти. Процесът по лицензиране на при-

съединяването изисква като първа стъпка производителят да подава заявление до 

ЕСО. Според новото изискване на процедурата необходимо е да се депозира 

банкова гаранция на стойност 5000 лв./MW заявена мощност за присъединя-

ване. Сумата се депозира в полза на съответния мрежов оператор. ЕСО разпределя 

мощностите по реда на подадените заявления (като се произнася с мотивирано ста-

новище за допустимост на заявлението в рамките на 14 дена). В случай че проектът 

е одобрен, банковата гаранция става част от таксата за присъединяване под формата на 

авансово плащане – 50 000 лв./MW, когато инсталираната мощност е по-голяма от 

5 MW и 25 000 лв./MW, когато обектът е до 5 MW включително. 
Предварителният договор е с валидност до 1 година. Договорът за присъе-

диняване към енергийната мрежа може да бъде с максимален срок до 2 години. Тези 

срокове са определени с цел да се гарантира реализиране на инвестициите в срок. 
Законодателството разглежда и въпроса за структура на преференциални-

те изкупни цени. Системата на преференциални изкупни цени, която се прилага 

в България е доста сложна – с 30 различни ценови категории за различните видове 

ВЕИ. Обикновено цените и видовете ВЕИ се разграничават по вид технология 

и обем. До 2011 г. ДКЕВР определяше преференциалните изкупни цени еже-

годно (в срок до 1 юни всяка година) въз основа на ценова формула, включваща 

два елемента – базов компонент и добавка. Базовият компонент беше в размер 

на 80% от средната продажна цена за предходната календарна година на крайните 

снабдители. Добавката (или премия за възобновяеми източници) зависеше от 

вида на енергийния източник и се определя от ДКЕВР на базата на различни фак-

тори като: 
o разходи и възвръщаемост, включително инвестиционни разходи; 
o среден годишен обем на производство; 
o полезен живот на активите; 
o стандартна норма на възвръщаемост. 
До юни 2011 г. максималното намаление на добавката можеше да бъде 5% спрямо 

размера ѝ от предходната година. Тази разпоредба направи преференциалните цени 

доста прогнозируеми. След 2007 г. основните промени в тарифите са: 
  април 2008 г. – увеличение на преференциалните цени с 6 – 17% (за ветрое-

нергийни и малки водноелектрически обекти) или без промяна (фотоволтаични 

обекти и работещи с биомаса). Намаление на основната цена, тъй като в свой под-

законов акт ДКЕВР интерпретира принципа за 80‐те процента (заменили предиш-
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ните 70%) като 80% от регулираната цена за домакинствата и малкия бизнес. Но 

увеличението на размера на добавката допълни или обезсмисли това; 
 1 април 2009 г. – увеличение на преференциалните цени с 1 – 8% (увеличение 

на базовия компонент с 18%, намаление на добавката с 4 – 5%). Задоволството на 

инвеститорите от умереното увеличение на изкупните цени е подсилено от удължа-

ване срока на прилагане на преференциалните тарифи на 15 – 25 г. За първи път 

беше въведена схемата на изкупните цени за енергия, произведена от биогаз; 
 1 април 2010 г. – промените в тарифите варираха от 5,5% увеличение до 3,5% 

намаление. Новите тарифи са на най‐ниското позволено от закона ниво. За да ком-

пенсира покачването на основните цени, ДКЕВР наложи 5% намаление на добавка-

та за всички видове ВЕИ; 
 1 април 2011 г. – умерено намаление на тарифите при ветроенергийните и 

слънчевите инсталации; значително увеличение на цените при енергията от биогаз 

и биомаса. Въвеждането на няколко подвида енергия от слънце, вода и биомаса 

доведе до голямо нарастване на броя на различните тарифи; 
 след приемането на новия закон през 2011 г. схемата от базов елемент и 

премия вече не се прилага. Сега ДКЕВР изчислява преференциалната тарифа ди-

ректно на базата на заложена възвръщаемост на инвестицията, като взима предвид 

средни капиталови разходи, текущи разходи и енергиен ресурс; 
 през м. юни 2011 г. ДКЕВР обяви драстично намаление на преференциалните 

цени за енергия от фотоволтаични инсталации, което доведе до намаление на цени-

те от 20 ‐ 30% и е свързано със спада на цените на фотоволтаичните модули. 
Законът за енергия от ВЕИ от 2011 г. активизирa прoцeса нa усъвършeнствaнe 

нa прoвeждaнитe пoлитики и нa същeствувaщaтa нoрмaтивнa бaзa, зa дa бъдaт 

създaдeни нeoбхoдимитe услoвия зa устoйчивo рaзвитиe нa eнeргийния сeктoр и 

дoстигaнe нa нaциoнaлнaтa цeл. В нoвия зaкoн зa eнeргиятa oт възoбнoвяeми 

изтoчници сa зaлoжeни пoлитикитe зa пoдкрeпa. Цeли сe прeoдoлявaнe нa 

същeствувaщитe бaриeри чрeз oсъщeствявaнe нa слeднитe мeрки: 
Рeгулaтoрнa/зaкoнoдaтeлнa пoдкрeпa при спaзвaнe принципитe зa гъвкa-

вoст, кoитo дa oтрaзявaт aдeквaтнo всички прoмeни в пaзaрнaтa срeдa и 

тeхнoлoгичния нaпрeдък кaтo: 
- дoрaзвивaнe нa рeгулaтoрнитe мeхaнизми и въвeждaнe нa ясни, прoзрaчни и 

нeдискриминaциoнни прaвилa и критeрии при интeгрирaнe нa прoизвoдитeлитe нa 

eлeктричeскa eнeргия oт възoбнoвяeми изтoчници към eлeктрoeнeргийнитe мрeжи, 

a същo и стимулирaнe нa инвeстициитe, нaсoчeни в изгрaждaнe нa тeхничeскa 

инфрaструктурa и упрaвлeниe, прилaгaнe нa кoнцeпциятa „умни мрeжи”; 
- нaлaгaнe нa ясни и тoчни прaвилa и рeглaмeнтирaнe oтгoвoрнoститe нa 

прoизвoдитeлитe нa eлeктричeскa eнeргия oт възoбнoвяeми eнeргoизтoчници и 

мрeжoвитe oпeрaтoри при присъeдинявaнe нa eнeргийни систeми, рaзвитиe нa 

мрeжитe зa прeдoстaвянe нa нужния кaпaцитeт и рeaлизирaнe нa плaнирaнитe 

инвeстициoнни нaмeрeния; 
- създaвaнe нa зaкoнoвa рaмкa зa oсигурявaнe дoстъп нa прoизвoдитeлитe нa 

прeрaбoтeн дo мeтaн биoгaз дo гaзoпрeнoснaтa мрeжa пo aнaлoг нa приoритeтнoтo 
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присъeдинявaнe нa прoизвoдитeлитe нa eлeктричeскa eнeргия oт възoбнoвяeми 

изтoчници; 
- oблeкчaвaнe нa прoцeдуритe зa изгрaждaнe нa мaлки eнeргийни мoщнoсти oт 

възoбнoвяeми изтoчници кaтo слънчeви инстaлaции зa тoплa вoдa, oтoплeниe и/или 

прoизвoдствo нa eлeктрoeнeргия, oпoлзoтвoрявaнe нa прирoднитe дaдeнoсти oт 

тeрмaлнa, гeoтeрмaлнa eнeргия, биoмaсa и др.; 
- aктуaлизирaнe нa дeйствaщи нoрмaтивни дoкумeнти във връзкa с учaстницитe в 

инвeстициoнния прoцeс и aнгaжимeнтитe им, съoбрaзнo изисквaниятa нa Дирeктивa 

2009/28, свързaни с прoeктирaнeтo нa сгрaди и изпoлзвaнe в тях нa eнeргия oт 

възoбнoвяeми изтoчници; 
- въвeждaнe нa изисквaния зa eфeктивнoст нa битoвитe oтoплитeлни урeди, 

рaбoтeщи с биoмaсa, кaтo цeлтa e дa сe нaмaли гoрскaтa сeч зa eнeргийни нужди; 
- приeмaнe нa нoрмaтивнa урeдбa, кoятo рeглaмeнтирa рeгистрaциятa и сeртифи-

цирaнeтo нa квaлифицирaни мoнтaжници нa кoтли и пeчки зa биoмaсa, фoтoвoлтaични 

и слънчeви систeми, пoвърхнoстни гeoтeрмaлни инстaлaции и тeрмoпoмпи, съoбрaзнo 

изисквaниятa нa Дирeктивa 2009/28; 
- изпoлзвaнe нa дoбритe прaктики нa EС. 
   Търгoвски прeфeрeнции, дaнъчнa и слeдинвeстициoннa пoдкрeпa: 
 нeoбхoдимo e дa бъдaт създaдeни ясни и прoзрaчни прaвилa зa уeднaквявaнe 

нoрмaтa нa пeчaлбa нa всички прoизвoдитeли нa eлeктрoeнeргия oт възoбнoвяeми 

изтoчници, пoнижaвaнe в дългoсрoчeн aспeкт нa цeнaтa нa прoизвeдeнaтa 

eлeктричeскa eнeргия пoсрeдствoм тeкущa aктуaлизaция нa изкупнитe цeни нa 

eлeктричeствo, прoизвeдeнo oт възoбнoвяeми изтoчници, oснoвaвaщи сe нa 

прoмeни рaзхoдитe зa инвeстиции и eфeктивнoст нa внeдрeнитe тeхнoлoгии; 
 удължaвaнe срoкa зa изкупувaнe нa прeфeрeнциaлни цeни нa eлeктрoeнeргиятa, 

дoбитa oт възoбнoвяeми изтoчници, кaктo и зaдължитeлнoтo ѝ изкупувaнe. Тoвa e 

вaлиднo дoри в случaи, кoгaтo тя e прoизвeдeнa oт кoмбинирaни цeнтрaли зa 

тoплиннa и eлeктричeскa eнeргия, рaбoтeщи с възoбнoвяeми изтoчници. 
 Прякa финaнсoвa пoдкрeпa: 
 прилaгaнe нa гъвкaви финaнсoви инструмeнти и схeми зa стимулирaнe прo-

извoдствoтo нa eнeргия oт възoбнoвяeми изтoчници. Срeдствaтa пo финaнсирaнeтo сe 

нaбирaт oт търгoвe зa квoти нa eмисии нa пaрникoви гaзoвe, eврoпeйски фoндoвe, кaктo 

и oт други изтoчници и фискaлни инструмeнти; 
 пoдкрeпa нa чaстни физичeски лицa зa изгрaждaнe нa инстaлaции зa дoбивaнe 

нa слънчeвa, тeрмaлнa и гeoтeрмaлнa eнeргия и биoмaсa зa битoви нужди, 

зaдoвoлявaщи сгрaдaтa; 
 стимулирaнe на рeaлизaциятa нa прoeкти, свързaни с възoбнoвяeми изтoчници 

в нaрушeни тeрeни; 
 стимулирaнe на рaзвитиeтo и въвeждaнe в eксплoaтaция нa eлeктричeски пътни 

прeвoзни срeдствa, включитeлнo и зaхрaнвaнитe с eнeргия oт възoбнoвяeми 

изтoчници, пoдкрeпa нa внeдрявaнeтo нa систeми зa съхрaнeниe нa eнeргия; 
 oсигурявaнe нa рaвнoпoстaвeнoст и бaлaнсирaнoст нa всички прoизвoдитeли нa 

eнeргия oт възoбнoвяeми изтoчници пoсрeдствoм увeличaвaнe нa прякaтa финaн-
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сoвa пoмoщ зa изгрaждaнe нa eнeргийни мoщнoсти, кoитo зaдoвoлявaт сoбствeни 

нужди; 
 прeдoстaвянe нa финaнсoвa пoмoщ и увeличaвaнe нa рaзвoйнaтa дeйнoст в 

сeктoрa нa възoбнoвяeми изтoчници, eлeктричeски пътно-прeвoзни срeдствa и 

прoизвoдствo нa биoгoривa, oблeкчaвaнe дoстъпa нa инвeститoри дo нaй-нoвитe 

нaучни рaзрaбoтки. 
 Инфoрмaциoннa и aдминистрaтивнa пoдкрeпa: 
 с цeл прeмaхвaнe нa рaзлични рeгулaтoрни и нeрeгулaтoрни прeчки прeд 

рaзвитиeтo и изпoлзвaнeтo нa възoбнoвяeми изтoчници нa eнeргия e нeoбхoдимo дa сe 

пoдoбрят aдминистрaтивнитe прoцeдури. Тoвa мoжe дa сe пoстигнe с eдинeн 

кooрдинирaщ oргaн, aнгaжирaн с oбрaбoтвaнe нa всички aдминистрaтивни дo-
кумeнти – рaзрeшитeлни, лицeнзиoнни и др., кoитo сe изисквaт зa инстaлирaнe и 

изпoлзвaнe нa възoбнoвяeми изтoчници, a същo и aдминистрaтивнo пoдпoмaгaнe нa 

зaявитeлитe; 
 дa сe улeсни дoстъпът дo aктуaлнa инфoрмaция зa възмoжнoститe зa внe-

дрявaнe и изпoлзвaнe нa рaзлични тeхнoлoгии, свързaни с възoбнoвяeмитe 

eнeргийни изтoчници и прeдoстaвянe нa инфoрмaция зa възмoжнoститe зa 

присъeдинявaнe нa нoви eнeргoпрoизвoдитeли към нaциoнaлнaтa eнeргийнa мрeжa, 

тeритoрии, oгрaничeни oт eкoлoгичнoтo зaкoнoдaтeлствo, зa изгрaждaнe нa нoви 

мoщнoсти зa възoбнoвяeми изтoчници, a същo и тeритoриитe, кaтeгoризирaни пo 

тристeпeнeн цвeтoви кoд във връзкa с рискa върху зaщитeни зoни и биoрaзнo-
oбрaзиeтo в тях; 

 oргaнизирaнe нa инфoрмaциoнни кaмпaнии и oсигурявaнe нa дoстъпнa инфoр-
мaция зa мeркитe и схeмитe нa финaнсoвo пoдпoмaгaнe, нeтнитe прeдимствa, 

рaзхoди и eнeргийнa eфeктивнoст нa oбoрудвaнeтo и тeхнoлoгиитe зa изпoлзвaнe нa 

eлeктричeскa и тoплиннa eнeргия и eнeргия зa oхлaждaнe, пoлучeнa oт възoбнo-
вяeми изтoчници; 

 oбучeниe и пoдгoтoвкa нa висoкoквaлифицирaни спeциaлисти, нeoбхoдими зa 

прoизвoдствo нa eнeргoнoситeли oт възoбнoвяeми изтoчници, тeхнoлoгии зa 

тяхнoтo прeoбрaзувaнe и изпoлзвaнe, включитeлнo и възмoжнoсти зa прoизвoдствo 

нa eнeргия в мaлки мaщaби или т.нaр. „рaзпрeдeлeнa eнeргия”. В случaя сe зaлaгa 

нa съврeмeнни систeми зa упрaвлeниe нa eлeктрoeнeргийнитe систeми, интeгрирaнe 

нa възoбнoвяeмитe изтoчници в eлeктрoeнeргийнитe мрeжи и др. 
 Зaсилвaнe рoлятa нa мeстнитe влaсти: 
 пoвишaвa сe рoлятa нa мeстнитe и рeгиoнaлните влaсти при изпoлзвaнe на 

пoтeнциaлa нa възoбнoвяeмитe изтoчници и при създaвaнe нa блaгoприятни 

услoвия зa привличaнe нa инвeститoри и внeдрявaнe нa систeми зa изпoлзвaнe нa 

eлeктричeскa eнeргия и eнeргия зa oхлaждaнe и oтoплeниe oт възoбнoвяeми 

изтoчници нa тeритoриятa нa жилищни и индустриaлни зoни; 
 дoстъпът дo финaнсирaнe, нaличиeто нa гъвкaви финaнсoви схeми и инс-

трумeнтите в съoтвeтствиe със спeцификaтa нa рaзличнитe тeхнoлoгии са вaжeн 

eлeмeнт oт рaзвитиeтo нa eкoлoгичнитe прoeкти. Oт знaчeниe e същo възмoжнoсттa 

зa пoлучaвaнe нa тeхничeскa пoмoщ. 
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 Упрaвлeниe нa рискoвeтe, свързaни с oпaзвaнe нa oкoлнaтa срeдa: 
 в съoтвeтствиe с Дирeктивa 2009/28 сa въвeдeни критeрии зa устoйчивoст при 

прoизвoдствo и пoтрeблeниe нa биoгoривa и тeчни гoривa oт биoмaсa. С изпoл-
звaнeтo им щe сe пoстигнe нaмaлявaнe в крaткoсрoчeн плaн нa eмисиитe oт 

пaрникoви гaзoвe пoнe с 35%. Цeли сe oт 1 януaри 2017 г. тoзи дял дa e пoнe 50%, a 
гoдинa пo-късно дa сe пoстигнe нe пo-мaлкo oт 60% при биoгoривaтa и тeчнитe 
гoривa, дoбити в инстaлaции, чиeтo прoизвoдствo e стaртирaлo слeд 1 януaри 

2017 г.; 
 въвeждaнe нa изисквaнe зa рaзрaбoтвaнe и aктуaлизирaнe нa кaртa, oбхвaщaщa 

зaстрaшeни прирoдни зoни, включитeлнo и тeрeни, пoпaдaщи в eврoпeйскaтa 

eкoлoгичнa мрeжa „Нaтурa 2000”. В тeзи случaи сe нaлaгaт пo-стрoги eкoлoгични 

изисквaния зa изгрaждaнe нa систeми зa възoбнoвяeми изтoчници, възмoжнo e дa сe 

стигнe дoри дo зaбрaнaтa им, aкo същeствувa риск зa флoрaтa и фaунaтa в тeзи зoни. 

Нeoбхoдимo e инвeститoрският интeрeс дa сe прeнaсoчи към тeрeни, в кoитo нe 

същeствувa риск зa oкoлнaтa срeдa; 
 нeoбхoдимo e рaзвитиeтo нa вoднoeлeктричeскитe цeнтрaли дa e съoбрaзeнo 

със зaлoжeнитe мeрки, услoвия и oгрaничeния в плaнoвeтe зa упрaвлeниe нa 

рeчнитe бaсeйни; 
 въвeждaнe нa мeрки, цeлящи дa зaпaзят зeмeдeлскoтo прoизвoдствo в съoт-

вeтнитe рaйoни и дa сe oгрaничи пoскъпвaнeтo нa oснoвни хрaнитeлни прoдукти в 

рeзултaт от знaчитeлнaтa прoмянa в зeмeпoлзвaнeтo в рeзултaт нa прoизвoдствo нa 

биoгoривa и/или зa изгрaждaнe нa инстaлaции зa дoбив нa eнeргия oт възoбнoвяeми 

изтoчници; 
 пoстaвянe нa услoвия прoeктитe пo изгрaждaнe нa възoбнoвяeми изтoчници дa 

oтгoвaрят нa изисквaниятa зa устoйчивoст и oпaзвaнe нa oкoлнaтa срeдa при 

прeдoстaвянe нa държaвнa пoдкрeпa. 
В заключение може да се каже, че актуализирането на законодателството в сек-

тора за получаване на електроенергия от ВЕИ води до усъвършенстване на провеж-

даните политики и на съществуващата нормативна база, респ. създава условия за 

устойчиво развитие на енергийния сектор и постигане на националната цел в тази 

област. Спазването на законодателството в областта на използването на ВЕИ за 

получаването на електроенергия ще допринесе за подобряване на работата на енер-

гийния сектор в България като цяло.  
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ОТ СМИСЪЛА КЪМ СЪЩНОСТТА НА ПРАВОТО 

доц. д-р Светла Кънева,  

катедра „Публичноправни науки“, УНСС 

Правото е сложна система. В нея различните понятия на философията, каквито 

са смисъл и същност, имат своята правна специфика и намират правен израз. Те се 

съдържат в слят вид не само в правната норма, но и във всяка съставка на правната 

тъкан. И смисълът, и същността на правото принадлежат към философията на пра-

вото, но и към общата теория на правото. В тази връзка задачата на общата теория 

на правото е тръгвайки от наблюдение на правните системи и техните постоянни 

елементи, да изведе от тях понятия, основни интелектуални конструкции, чрез кои-

то да обясни и систематизира правото и като правополагане и като правоприлагане. 

Затова общата теория на правото извежда и подрежда най-общите правни понятия
1 

в смислова и логическа система.  
Смисълът на правото в най-голяма степен се родее с целта на системата, без да 

съвпадат. Смисълът на правото трябва да се търси чрез отговор на въпроса защо 

съществува правото като система. Смисълът изпълва цялото и се снема във всяка 

негова част, а не обратно. Този извод е ключов, защото дава водеща линия на изс-

ледванията в правната система. Смисълът на правото обвързва с възможността да 

поемеш мощта на правото и да имаш претенция да получиш със съответно правно 

основание
2
. Смисълът на правото се влага и съществува чрез двете изначални коор-

динати на правото – блага и ред, които са в основата на всеки закон в обществото
3. 

Смисълът на правото определя и покрива цялото пространство на правото, защото 

съдържа освен практическата значимост на нещата за човека и универсалния закон 

на подреденост, който управлява съвместния живот на хората. Смисълът на право-

то го разкрива като подреждащо явление в разпределението на благата. Той има за 

цел редът в обществените отношения. Целта на всяка социална система, макар и с 

по-тесен предметен обхват, е сходна с тази на правото. Тя е свързана най-общо с 

идеята за подреденост и ред в социопространството. 
Най-близо до смисъла на правото стои основанието на правото. То е началото на 

правото като религиозна, ценностна, природна, естествено правна, психологична, 

биологична, исторична, социална причина, която обяснява съществуването на пра-

вото като цялостна система. Тази причина е извън правото и го обяснява чрез една 

целева идея, която пронизва всяка правна тъкан. Така чрез основанието на правото 

като понятие на философията на правото, правният феномен се обвързва с другите 

социални системи. То има много богато общокултурно значение и фиксира правото 

                                                           
1 Милкова, Д. Обща теория на правото. С., 2003, с. 9.  
2 Михайлова, М. Правото – смисъл, сянка, противоположности. С., 2001, с. 47. 
3 Пак там, с. 45. 



315 

като траен, защитен и сигурен ред, подчинен, сведен до една целева причина. То е 

понятие, което е философско, недоказуемо и според преобладаващите направления
1 

е априорно (трансцедентно – не зависи от човека). Основанието на правото обясня-

ва ретроспективно причината за правото. Разглежда го като осъществен резултат 

затова основанието на правото подчертава статиката на правото. 
Следващото понятие, което отразява също правен смисъл, но не е синоним на 

основанието на правото, е целта на правото. Целта на правото е понятие и на фило-

софията на правото, но и на общата теория на правото. Целта винаги носи динами-

ка, тя е действената съставка на правото. По определение целта е мислен образ, мо-

дел на желан бъдещ резултат или състояние, което отразява определени потребности 

и ще настъпи като последица от съответна практическа дейност
2
. Целта съдържа в 

себе си целепоставяща и целереализираща дейност, тя е начален подбудител към 

действие за разлика от основанието на правото и възможност по предназначение за 

промяна на съществуващата действителност. Затова осъществява мост от статичната 

към динамичната страна на правната система. Тя води до възникване, промяна и из-

менение на съществуващи вече обществени отношения и показва, че правото винаги 

е насочено към изменение на съществуващата действителност и затова предполага 

избор на варианти. Налага се изводът, че целта е различна по същност от основание-

то на правото и има различна роля за правното регулиране. Ако двете основни функ-

ции на правото в последователност са разпределителна и регулираща
3
, и двете понятия 

отразяват съответно всяка от тях. Ако основанието има връзка с разпределителната 

функция в широк смисъл, целта има връзка и с разпределителната и с регулиращата 

функция на правото. Целта на правото съдържа конкретика на правно дължимото и 

сочи не само „какво” и „защо”, но и моделира „колко” и „как”. Допринася за модели-

ращата, конкретизираща резултата (благото) функция на правото. Целта на правото 

моделира социалната задача на правото да внесе конкретика за направляващия начин 

на действие за субекта, приближава се до същността на правото. 
Същността на правото е мисъл, но е по-чиста субстанция от смисъла, защото той е 

пристрастен. Смисълът на правото получава нагледност чрез понятието за основани-

ето на правото. Същността на правото постига субстанцията на нещата, която е съз-

нание и претворяване смисъла на правото, заедно с другите
4
. Следователно същност-

та дава по-дълбок код на правото, защото сочи мястото на човека в социума, опре-

деля правните средства и достъпа за постигане на правнозначимите блага.  

                                                           
1 В по-ново време въпросът за правните основания се трансформира във въпроса за изворите на 

правото. Това са всички негови дефиниции, негови корени. Затова основанията на правото се разделят 

на идеални метафизични и реални. Вж. Дачев, Л. Юридически дискурс. Русе, 2004, с. 71. Рубие опре-

деля материалните източници като морални, религиозни, философски, политически, социални, идео-

логически принципи, които направляват и инспирират позитивните права като основания на правото. 
2 Михайлова, М. Цел и целесъобразност на правото. С., 1983, с. 28. 
3 Така ги подрежда Лъчезар Дачев в Юридически дискурс, Русе, с. 217 с пояснението, че разпреде-

лителната се отнася до това какво регулира в разпределението и обмена на блага. Едва след това се 

посочва регулиращата функция на правото, която авторът свързва с мярата и с отговора на въпросите 

за кого, какво и колко.  
4 Михайлова, М. Правото – смисъл, сянка, противоположности. С., 2001, с. 191. 
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Целта на правото е понятие, което присъства пряко или косвено във всяка 

правна тъкан, правна норма, правен принцип, правоотношение, субективно право, 

правно задължение и т.н. Тя изгражда динамичната правна система затова винаги 

в процеса на тълкуване се търси целта на нормативния акт. Доказателство за 

приближеността на целта до същността на правото е, че целта влече след себе си 

интереса, мярата и волята в правото. Макар и разглеждани от правната филосо-

фия, тези понятия имат различно функционално значение за природата и свойст-

вата на правото. Чрез всяко от тях правото полага, обвързва и конкретизира соци-

ално значимите позиции на субектите в обществения живот, насочва конкретното 

поведение на страните.  
Неслучайно целта в правото има логично продължение в същността на правния 

интерес и в мярата на правото. Правният интерес е явление на правната същност. 

Той показва правното ценностно, легитимно и надличностно зададено за човека 

отношението към правнозначимите блага в рамките на реда на правото
1
. Социал-

ната природа на правото чрез правния интерес е обвързана и по двете координати 

на правото не само с абстрактни цели – ценности, но и с цели – ценности – средс-

тва към тях. Изразява се чрез понятията позволено – непозволено, правно допус-

тимо – правно недопустимо.  
Следвайки веригата от правна абстракция и дължимо към специфично правно 

след правния интерес, се поставя мярата в правото. Тя показва обема в усвояване 

на принципната полезна стойност на едно благо. Мярата на правото е количество-

то присъщо на едно правно качество
2
. Чрез мярата се определя обемът на правата, 

задълженията и забраните в правото, при което се постига оптимална правовост
3, 

тя конкретизира и защитава правния интерес. 
Всички тези смислови, същностни и съдържателни параметри намират синте-

зиран слят вид във волята на правото, която се инкорпорира в правни разпоредби, 

в юридически актове. Волята в правото дава сила на неговата смислова, същност-

на и съдържателна натовареност. Придава му практическа мощ и измерение. Чрез 

волята към определено поведение правото се трансформира от духовно към соци-

ално фактическо, от дължимо към съществуващо
4
. Не е случайно, че типично 

битие на правната воля са юридическите актове, които са скрепени с държавно-
правна гаранция. Така смисловата верига от смисъл-цел към същност – чиста 

правна субстанция, от дължимо към съществуващо се извежда от смисъла, осно-

ванието и целта на правото през правния интерес, мярата на правото към волята 

за определено поведение. Сложността на правото намира израз и се трансформира 

в изброените понятия, прелива правната енергия от духовно към материално, от 

надличностно към субектно.  

                                                           
1 Маринова, Св. Интересът в правото. С., 2013, с. 27. 
2 Дачев, Л. Юридически дискурс. Русе, 2004, с. 217. 
3 Михайлова, М. Теория на правото. С., 1996, с. 37. 
4 Пак там, с. 22. 
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Правният смисъл и правната същност движат правната материя от реда на со-

циума към правомощията и задълженията на субектите на правото да искат да 

получават и да се разпореждат с благата в системата на общественото взаимо-

действие чрез пътя и средствата на правото. Затова правният смисъл, правната 

същност и правното съдържание задават системата на правното познание от ста-

тика, идеално и желано дължимо към динамика, същностно, формално и прагма-

тично битие на правото. Тяхното познаване, разграничаване и вграждане във 

формалното битие на правото предполага по-голяма ефективност за регулативната 

функция на правото. 
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ВИДОВЕ КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ,  

ПРЕДВИДЕНИ В ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН  

ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

гл.ас. д-р Илонка Горанова,  

катедра „Публичноправни науки“, УНСС,  

ilgoranova@unwe.bg 

Резюме: предмет на настоящия доклад са предстоящите промени в правния 

режим на обществените поръчки в Република България (РБ), свързани с критери-

ите за възлагане. Тези промени са част от внесения от Министерски съвет и при-

ет на първо четене от Народното събрание проект на изцяло нов Закон за общес-

твените поръчки. Произтичат от задължението на РБ в качеството ѝ на дър-

жава – членка на Европейския съюз, в срок до 18 април 2016 г. да транспонира в 

националното си законодателство две нови европейски директиви – Директива 

2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за об-

ществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО и Директива 

2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относ-

но възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна 

на Директива 2004/17/ЕО. 

 

Ключови думи: обществени поръчки, критерии за възлагане на обществени по-

ръчки, икономически най-изгодна оферта, най-добро съотношение цена/качество, 

показатели за оценка на оферти 

 
Summary: The subject matter of the present report deals with the forthcoming 

amendments to the legal framework of public procurement in the Republic of Bulgaria 

(RB) related to the contract award criteria. The amendments constitute part of the draft 

of a new Public Procurement Act, as proposed by the Council of Ministers and adopted 

on a first reading by the National Assembly. They stem from the obligation of RB, in its 

capacity of a Member State of the European Union, to transpose into its national 

legislation, by 18 April 2016 as a deadline, two new European directives – DIRECTIVE 

2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 

2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC and DIRECTIVE 

2014/25/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 

2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal 

services sectors and repealing Directive 2004/17/EC. 
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advantageous tender, best price-quality ratio, relative weighting of criteria for the award 
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На 12 август 2015 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за об-

ществените поръчки със сигнатура 502-01-691
. Проектът на изцяло нов Закон за 

обществените поръчки (ЗОП) беше предложен от Министерски съвет (МС) с цел 

„установяване на нова нормативна уредба, която урежда разходването на публични 

средства във връзка с възлагането на договори за придобиването на строителство, 

доставки или услуги, както и възлагането на такива договори в определени от зако-

на икономически отрасли”
2
. В мотивите към проекта като една от основните при-

чини, от които произтича необходимостта да се изготви и приеме изцяло нов ЗОП, 

се посочва приемането на нови директиви в областта на обществените поръчки – 
по-конкретно Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО 

и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 

2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в 

секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Наличието на двете нови директиви поражда 

задължение за Република България в качеството ѝ на държава – членка на Евро-

пейския съюз (ЕС), да ги транспонира в националното си законодателство в срок до 

18 април 2016 г.  
Съществен момент, намерил място в Законопроекта, е свързан с критериите за 

възлагане. В мотивите на МС се подчертава, че „въпросите, касаещи оценката на 

офертите са основополагащи”. „По същество това е способът за избор на изпъл-

нител”, както и че именно „посредством избрания критерий следва да се отличи 

най-ефективната оферта съобразно целите на възложителя” (к. м. – Ил. Г.).  
1. На първо място

3 в мотивите се прави съпоставка между действащия ЗОП, в 

който „е проведено разбирането, че подходите са два – изборът въз основа на най-
ниска цена или на икономически най-изгодна оферта” и Законопроектът, в който 

„е отразен новият подход, възприет в директивите, че винаги трябва да се търси 

икономически най-изгодната оферта”. 
1.1. Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от действащия ЗОП възложителят оп-

ределя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по 

един от следните критерии: най-ниска цена, респективно икономически най-
изгодна оферта

4. Първоначално в §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП се съ-

държаше легална дефиниция на понятието „икономически най-изгодна оферта”, 

                                                           
1 Пълният текст на Законопроекта за обществените поръчки и мотивите към него са свободно дос-

тъпни от официалната страница на Народното събрание в интернет www.parliament.bg 
2 Вж. Мотиви към проекта на ЗОП, с. 1. 
3 Пак там, с. 15. 
4 Съгласно промените от 2014 г. в разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от ЗОП при обществени поръчки по 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при 

конкурсите за проект, не може да се използва критерият най-ниска цена. 
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която дефиниция впоследствие претърпя някои промени
1
. Към настоящия момент 

подобен текст в допълнителните разпоредби липсва, а вместо това със Закона за 

изменение и допълнение на ЗОП от май 2014 г. беше създадена нова разпоредба 
(чл. 28а от ЗОП, в сила от 01.07.2014 г.), която подробно разписва правомощията на 

възложителите в случаите, когато критерият за оценка е икономически най-

изгодна оферта. 
1.2. В проекта на нов ЗОП (по-конкретно в глава седма „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ”) е предвиден специален раздел V „КРИТЕ-

РИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ”, състоящ се от членове 70, 71 и 72. Раз-

поредбата на чл. 70 от проекта е озаглавена „Видове критерии за възлагане”. 
Съгласно чл. 70, ал. 1 от проекта на нов ЗОП обществените поръчки следва да 

се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, като в чл. 70, 
ал. 2 от проекта изрично е формулирано, че икономически най-изгодната оферта 

се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане: 
 най-ниска цена (чл. 70, ал. 2, т. 1 от проекта); 
 ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл (чл. 70, ал. 2, т. 2 от проекта); 
 оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на 

най-добрата цена и/или на нивото на разходите и на показатели, включващи качест-

вени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената 

поръчка (чл. 70, ал. 2, т. 3 от проекта). 
От посочените текстове следва изводът, посочен категорично и в мотивите на 

МС към Законопроекта, че „винаги трябва да се търси икономически най-

изгодната оферта”, „дори когато оценката е базирана само върху цена или цени, 

отново се преследва икономически най-изгодният резултат” (к. м. – Ил. Г.). 
2. На второ място

2 в мотивите се посочва, че в проекта на изцяло нов ЗОП е раз-

вита „концепцията за оценка, базирана върху разходната ефективност посредством 

изследване разходите за целия жизнен цикъл”. Стремежът на вносителите е „да се 

стимулира възлагането на поръчки, които не държат сметка само за моментна-

та изгода, а такива, при които се цели дългосрочен и отчетлив финансов ефект, 

оптимизиращ разходите за дълъг период от време” (к. м. – Ил. Г.).  
2.1. В §2, т. 11 от Допълнителните разпоредби на проекта на нов ЗОП е предви-

дена легална дефиниция на понятието „жизнен цикъл”. Под „жизнен цикъл” се 

разбират „всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително 

провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство, 

търговска дейност и условия за извършването ѝ, превоз, употреба и поддръжка, 

през целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне 

на услугата – от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до 

обезвреждането, разчистването и края на експлоатацията или употребата”. 

                                                           
1 Вж. § 1, т. 12 (в редакцията от 2004 г. до 2006 г.) и т. 8 (в редакцията от 2006 г. до 2014 г.) от До-

пълнителните разпоредби на ЗОП. 
2 Вж. Мотиви към проекта на ЗОП, с. 15. 
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2.2. В контекста на гореизложеното е важно е да се обърне внимание и на разпо-

редбата на чл. 71 от проекта на нов ЗОП, озаглавена „Оценка на разходите за целия 

жизнен цикъл”. 
Съгласно чл. 71, ал. 1 от проекта разходите за целия жизнен цикъл включват 

един или няколко от посочените по-долу разходи: 
 разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като: 
- разходи за придобиване; 
- разходи за използване като потребление на енергия и други ресурси; 
- разходи за поддръжка; 
- разходи в края на експлоатационния период като разходи за събиране и рецик-

лиране; 
 разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата 

или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойност-

та им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани 

с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на после-

диците от изменението на климата. 
Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 3 от проекта, когато се оценяват разходи, 

свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва 

да отговаря на следните условия: 
- да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за 

обективна проверка, когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него 

не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други 

в неравностойно положение; 
- да е достъпен за всички заинтересовани лица; 
- изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна 

на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети 

страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки към Световната 

търговска организация или са страна по други международни споразумения, с кои-

то е обвързан ЕС. 
Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от проекта, когато даден метод за изчис-

ляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно за-

конодателен акт на ЕС, възложителите са длъжни да използват този метод.  
Що се касае до възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превоз-

ни средства по приложение № 11 към проекта, за изчисляване на определени раз-

ходи за целия жизнен цикъл възложителите са длъжни да прилагат методиката, 

определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията (арг. от чл. 71, ал. 5 от проекта на нов ЗОП). 
3. С оглед на критерия оптимално съотношение качество/цена следва да се има 

предвид и разпоредбата на чл. 70, ал. 4 от проекта, която позволява показателите 

за оценка (показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, 

свързани с предмета на обществената поръчка) да включват: 
- измерител на качество, включително технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребите-
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ли, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски 

техники и условия; 
- организация и професионална компетентност на персонала, на когото е въз-

ложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълне-

нието на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълне-

нието на поръчката; 
- обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия – дата на изпълнение, 

начин и срок на изпълнение или срок на завършване. 
От посочените текстове е видно, че в проекта на изцяло нов ЗОП се съдържа 

съществена новост, изразяваща се в това, че „вече ще е позволено на възложите-

лите да включват като показател за оценка професионалната компетентност на пер-

сонала”
1
. Както се отбелязва в мотивите на МС, този нов подход „ще даде възмож-

ност да се открояват не само офертите, които предлагат по-добро изпълнение, но и 

тези, които го подкрепят с по-добре подготвени екипи”. Подчертава се, че „условие 

за използване на такъв показател обаче е, той да не се използва едновременно с 

това и като критерий за допустимост” (к. м. – Ил. Г.). Разпоредбата на чл. 70, 
ал. 12 от проекта гласи: „Възложителите нямат право да включват критерии за под-

бор като показатели за оценка на офертите.” 
4. На последно място

2 в мотивите на МС се посочва, че в проекта на изцяло нов 

ЗОП при подходите за оценка е развит и реверсивен модел, който е наложен от 

практиката” (к. м. – Ил. Г.).  
Разпоредбата на чл. 70, ал. 8 от проекта гласи: „В надлежно обосновани случаи пла-

тимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се осно-

вава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.” (к. м. – Ил. Г.). 
Необходимостта от въвеждането на подобен модел е мотивирано от вносителя 

на Законопроекта по следния начин: „Предвид особеностите на множество бю-

джетни пера, често е налице ситуация, при която предварително са заделени средс-

тва за дадена дейност, като целта е в рамките им да се получи максимален резултат 
(пример в това отношение са лимитите за менюта в детските градини). При това 

положение на възложителите е дадена възможност да посочат сумата, а от оферен-

тите да се очаква да предложат най-добро изпълнение срещу тази сума. Така ще се 

даде възможност за по-гъвкаво бюджетиране, като се има предвид, че обществени-

те поръчки са инструмент, който трябва да обслужи всички възникващи в практи-

ката възможности. Подходът за залагане на сумата и оценка на предложенията, 

които се дават срещу нея все пак ще може да се използва като изключение в над-

лежно обосновани случаи, т.е. когато по обективни причини прилагането на 

стандартния модел не е възможно или не е ефективно.” (к. м. – Ил. Г.). 
5. В контекста на разглежданата проблематика следва да се обърне внимание и 

на някои други разпоредби от проекта, като: 
- задължението при обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на 

строителство показателите за оценка да включват характеристики, относими към 

всяка от двете дейности; 
                                                           

1 Вж. Мотиви към проекта на ЗОП, с. 16. 
2 Пак там. 
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- забраната да се включват показатели за оценка, които отчитат времето за из-

вършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на 

размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на 

аванс; 
- възможността кандидатите или участниците да предлагат оферти с цени, по-

ниски от регулираните, в случаите, когато цените на стоките или услугите – пред-

мет на обществена поръчка, са обект на регулиране. 
 
Заключение 
С предлаганите промени в режима на възлагане на обществени поръчки се цели 

да бъдат транспонирани в националното ни законодателство разпоредбите на Ди-

ректива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС, включително и относно залегналото 

във всяка от тях разбиране за понятията „критерии за възлагане” и „икономически 

най-изгодна оферта”. Проектът на нов ЗОП е приет на първо гласуване на 29 ок-

томври 2015 г.
1 Предстои второ гласуване. 

 

                                                           
1 Вж. Стенограма от Сто двадесет и четвъртото заседание на НС от 29 октомври 2015 г., свободно 

достъпна в интернет на www.parliament.bg 
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ОБЕКТИВНА СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВАТА  
ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

гл.ас. д-р Боян Георгиев,  

БСУ,  

boyan_georgiev73@abv.bg 

Резюме: всички основни елементи от фактическия състав на увреждането 

имат обективен характер. Сред тях не е субективният елемент, характерен за 

други фактически състави, пораждащи юридическата отговорност – вината на 

длъжностното лице. Ответник в производствата за обезщетения е държавата в 

лицето на своите централни държавни органи или органи на местното самоуп-

равление. Отговорността на държавата и общините е безвиновна, обективна 

отговорност и за да бъде реализирана, е достатъчно да се докаже наличието на 

основните ѝ елементи. Целта на законодателя е да защити физическите и юриди-

ческите лица от недобросъвестно и незаконосъобразно осъществяване на право-

мощията на държавните органи, когато от това могат да произтекат вреди. 

 

Ключови думи: отговорност на държавата, граждански вреди, иск за обезще-

тения, обективно правосъдие  

 
Summary: All main elements from the factual structure of the damage have an 

objective feature. The subjective element – typical for some other factual structure which 

engender the legal responsibility – the quilt of the official, is not among them. A 

defendant in the proceedings for recoveries is the state in the face of its central state 

authorities or local municipal administration. The responsibility of the state and the 

municipalities is guiltless, objective responsibility and to be realized is enough to be 

proved the presence of its main elements. The aim of the legislator is to defend the 

physical and juridical persons from the unconscionable and lawless realization of the 

state organs powers when some injuries may ensue from this. 

 

Key words: a state responsibility, citizen injuries, a claim for recovery, an objective 

legislation  

 
 
Първоинстанционните съдебни производства по АПК са два вида – съдебни за 

отмяна с контролно-отменителен характер и искови. Като искови съдебни произ-

водства се определят и исканията за обезщетения за вреди от незаконосъобразни акто-

ве, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица по глава ІХ 

от АПК. Правото на обезщетение за вреди е уредено в чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и по своя-

та същност е материално имуществено субективно право – елемент на едностран-

mailto:boyan_georgiev73@abv.bg
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ното, облигационно по своя характер правоотношение, което възниква от незаконо-

съобразна административна дейност. На това субективно право съответства задъл-

жението на държавата, респ. на общината, да поправи причинените вреди. 
Чл. 4. ЗОДОВ. Държавата и общините дължат обезщетение за всички иму-

ществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от 

увреждането независимо от това дали са причинени виновно от длъжностно-

то лице. 

Отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на гражданите и 

юридическите лица от незаконосъобразна административна дейност, е пълна, га-

ранционно-обезпечителна, обективна, имуществена юридическа отговорност.
1 Във 

фактическия ѝ състав се включват следните елементи: незаконосъобразен акт, 

действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата при или по 

повод изпълнение на административна дейност, отменена по съответния ред; вреда 

от такъв административен акт; причинна връзка между постановения незаконосъ-

образен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. Това е 

типична юридическа отговорност, изразяваща се в задължението на правния су-

бект, извършил правонарушение, да понесе определени от закона неблагоприятни 

последици. В административно-правната теория тази отговорност се определя като 

обективна или още публичноправна отговорност. Тя е различна от типичната граж-

данска (деликтна) отговорност, в основата на която е виновното неизпълнение на 

общото задължение да не се вреди другиму. Общото задължение на всеки към 

всички да не се вреди произтича винаги непосредствено от закона. Ако тази обща 

правна повеля се изпълни, вреда никому не би била причинена. И ако за частноп-

равните субекти важи този общ дълг, който всеки живеещ в обществото има спрямо 

всички останали, за държавата като висша обществена организация този дълг след-

ва да е първичен, изначален, един от основните ѝ стълбове. 
Всяко задължение за поправяне на вреди цели да запълни и изравни празнината, 

настъпила в чужда имуществена сфера вследствие неизпълнението на един същест-

вуващ дълг. Казваме, че вреда не би настъпила, ако всеки би изпълнил своя дълг. 

Но някой не е постъпил така! Затова го обявяваме отговорен за нея и искаме да я 

поправи. Задълженията за поправяне на вреди ни се очертават впрочем всякога като 

вторични задължения. Вторични, защото възникват на второ място – само защото 

не са били изпълнени други, предшестващи ги и затова първични задължения
2. 

Една от целите на проведената реформа в административното правосъдие с 

приемането на АПК и създаването на административните съдилища е производ-

ствата по искове, предявени от частноправни субекти против държавата и об-

щините за обезщетения за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, 

действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица при или 

по повод изпълнение на административна дейност, да бъдат разглеждани от ад-

министративните съдилища. АПК е нормативният акт, който урежда производ-

                                                           
1 Еленков, А. Отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юриди-

чески лица от незаконосъобразна административна дейност. – Административно правосъдие. С., 

кн. 6/2009, с. 8. 
2 Кожухаров, А. Облигационно право. Книга първа. С., 1996, с. 256. 
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ствата по исковете за обезщетения за вреди от незаконосъобразни администра-

тивни актове, действия или бездействия на администрацията. ЗОДОВ с чл. 1, 

ал. 2 относно реда за разглеждане също препраща към АПК – Тълкувателно реше-

ние № 7 от 25.11.2010 г., Върховен административен съд на Република България – 
Общо събрание на колегиите. 

На административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за 

обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на 

административни органи и длъжностни лица – чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК. С влизане-

то в сила на АПК е въведено принципно ново положение, а именно исковете за 

обезщетения от незаконосъобразни административни актове да се разглеждат 

по реда на този кодекс от новосъздадените административни съдилища. По този 

начин се реализира принципът на процесуална икономия в административния про-

цес и се осигурява в по-голяма степен адекватна защита на лицата, адресати на 

незаконосъобразни актове, като се спестява воденето на две производства по 

оспорване на индивидуалния административен акт и по реализиране на отговор-

ността на административния орган… – Определение № 3 от 28.01.2010 г. на ВКС, 

по гражд. д. № 61/2009 г., смесен 5-членен състав
1. 

Но интерес за нашата тематика представляват въпросите кой може да търси 

обезщетение за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на дър-

жавни органи, и най-вече – кой точно дължи това обезщетение, срещу кого 

трябва да бъде предявен искът, за да може реално да се осъществи вземането 

за обезщетение, какъв е характерът на ответника в тези производства? 
Принципното положение в държавното и административното право е, че държа-

вата (администрацията) като власт не отговаря – суверенът не може да бъде държан 

отговорен за своите постъпки и действия. Все пак обаче причинените вреди и загу-

би от действията на държавните и административни служби са факт, който при 

определени условия трябва да обоснове отговорността на държавата, ако не може 

да се докаже, че са резултат от виновно поведение на точно определени нейни слу-

жители – щетата трябва да бъде възстановена, защото никой не е длъжен да търпи 

безотговорно посегателство на признатите му от закона права и интереси
2. 

Чл. 205 АПК. Искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, 

представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или 

бездействие са причинени вредите. 
Според това нормативно право ответник по иска ще е юридическото лице, в със-

тава на което е включен административния орган, от чиито незаконен акт, действие 

или бездействие са причинени вреди. Целта е да бъде обезпечено икономически 

вземането за обезщетение. Отговаря следователно персонифицираното имущество, 

фискът на държавата, а не суверенът, властта. 
Според Е. Къндева субект на отговорността за причинените вреди трябва да е 

административният орган, издал незаконосъобразния акт или извършил незаконо-

съобразното действие или бездействие, но за да може да бъде обезпечено вземането 

                                                           
1 Еленков, А. и кол. Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар. С., 2013, 

с. 850. 
2 Дерменджиев, И. Административно право на Република България. Обща част. С., 1992 г., с. 397. 
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за обезщетение, чл. 205 АПК предвижда, че искът се предявява срещу юридическо-

то лице, в състава на което е включен административният орган, от чийто незако-

нен акт, действие или бездействие са причинени вредите
1. Т.е. отговаря фискът 

чрез бюджета на съответната администрация, въпреки че за възникването на отго-

ворността не е необходимо виновно поведение на административен орган или 

длъжностно лице. Пасивно легитимиран ще бъде държавният орган, или по-точно 
ЮЛ, което го представлява, а не конкретното длъжностно лице, причинило вредата. 

Последното отговаря към държавата за изплатените от нея обезщетения при усло-

вията на чл. 9 от ЗОДОВ. Това означава, че отговорността на държавата не е обус-

ловена от това дали ще отговаря имуществено и съответният служител, непосредс-

твен причинител на вредата. Много често отговорността на конкретния причинител 

на вредата отпада – поради липса на вина, но щом настъпването на вредата е в пря-

ка причинна връзка с издаването или изпълнението на акта, който обективно е в 

противоречие със закона, отговорността на държавата остава. 
Субект на отговорността за вреди, причинени от незаконосъобразна дейност на 

държавни органи и длъжностни лица, според Конституцията е държавата (чл. 7). 
Тази разпоредба има общ характер с много широк обхват и се отнася до всички 

сфери на функциониране публичната власт на държавата
2. 

Ще се съгласим с теорията за публичноправния характер на отговорността на 

държавата спрямо гражданите, според която пораждащият я юридически факт – 
вредата, е възникнала при незаконосъобразно упражняване на държавна власт в 

едно правоотношение между неравнопоставени страни. Тук отговорността на дър-

жавата, произлизаща от ролята ѝ на възложител на работа на своите органи и 

длъжностни лица, е за вредите, причинени от тях при упражняване на функции по 

държавно управление. В резултат от това държавата трябва да отговаря за вредите, 

причинени от нейни органи и служители при действия по служба, без да има нужда 

пострадалото лице да доказва някаква вина на тези органи и служители. Тази идея е 

началото на теорията за публичноправната същност на отговорността на държавата 

за вреди. Тя се обляга на двояката роля на държавата в обществения живот – като 

публична власт (като субект на публичното право) и като юридическо лице (като 

субект на частното право в множество гражданскоправни отношения). Тази отго-

ворност е обективна. Когато държавата чрез своите органи и длъжностни лица 

действа като юридически лице на публичното право, т.е., когато действа като пуб-

лична власт, отговорността ѝ за всички вреди, причинени от незаконосъобразни 

актове, действия и бездействия на нейните органи и длъжностни лица във връзка с 

държавното управление, ще бъде обективна публична отговорност по Закона за 

отговорността на държавата и общините за вреди. Теорията за публичноправната и 

обективна същност на отговорността на държавата е била възприета от нашия зако-

нодател и това се вижда от наименованието на самия Закон
3. 

                                                           
1 Лазаров, К., Е. Къндева, А. Еленков. Коментар на Административнопроцесуалния кодекс. С., 

2007, с. 252. 
2 Къндева, Е. Административно правосъдие. С., 2006. 
3 Вж. Стайнов, П. Административно право. Обща част. С., 1934; Лазаров, К., Е. Къндева, А. Елен-

ков. Коментар на Административнопроцесуалния кодекс. С., 2007. 
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Имуществената отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани 

от административна дейност, е обективна отговорност – в смисъл, че решаващо 

е обективното съответствие или несъответствие със Закона на вредоносните 

актове (действия или бездействия) и намиращите се в причинна връзка с незако-

носъобразния акт (действие или бездействие) вреди. – Решение № 5777 от 

27.04.2011 г., ВАС, ІІІ отд. 
Ако следваме логиката на тази материалноправна теория, излиза, че ответник в 

производствата за обезщетения следва да бъде държавата в лицето на своите цент-

рални държавни органи или органи на местното самоуправление. Без значение е 

дали органът, издал незаконосъобразния акт, осъществил незаконните действия или 

бездействия, е едновременно и юридическо лице, или за такова е обявена от закона 

само неговата администрация. Отделният държавен орган или длъжностно лице е 

част от системата на държавните органи със свое предназначение, задачи и функ-

ции и въпреки че действа относително самостоятелно (при спазване на принципа 

на чл. 10, ал. 1 АПК), той не може да съществува вън и независимо от изпълни-

телната власт. Ето защо поправянето на вредите е задължение на държавата, а 

като ответник на иска за обезщетение трябва да отговаря носителят на задълже-

нието да плати това обезщетение. Носителят според ЗОДОВ е държавата, респ. 

общината. Това не се променя от факта, че отговорността според чл. 205 от АПК 

се реализира чрез осъдителен иск, насочен към съответното юридическо лице, 

представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездейс-

твие са причинени вредите. 
Всички основни елементи от фактическия състав на увреждането имат обекти-

вен характер. Сред тях не е субективният елемент, характерен за други фактически 

състави, пораждащи юридическата отговорност (например за вреди от непозволено 

увреждане) – вината на длъжностното лице. Отговорността на държавата не е об-

вързана от наличието или липсата на вина у длъжностното лице, пряк причинител 

на вредата. Отговорността на държавата и общините по чл. 1 от ЗОДОВ е безви-

новна, обективна отговорност и за да бъде реализирана, е достатъчно да се докаже 

наличието на основните ѝ елементи. Целта на законодателя е да защити физически-

те и юридическите лица от недобросъвестно и незаконосъобразно осъществяване 

на правомощията на държавните органи, когато от това могат да произтекат вреди. 

Тези органи и длъжностни лица са действали от името и за сметка на държавата 

при осъществяване на държавни дейности и функции. Отговорността се свързва 

винаги с нарушения на служебни задължения, които по своето естество са законо-

нарушения – деликти, проявени най-често под формата на административни нару-

шения или дори на престъпления. Но поради обективния характер на тази отговор-

ност, за да се осъществи тя няма значение каква е формата на извършеното вредо-

носно нарушение, без оглед и на степента или вида на проявената вина. Щом вре-

дите са налице, държавата отговаря за тях, а по-късно може да преценява отговор-

ността на конкретното длъжностно лице. Това е едно съществено отклонение от 

принципите на деликтната гражданска отговорност, при която основна предпостав-

ка за нейното реализиране е виновното поведение на причинителя на вредата. 
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Спецификата, която отговорността на държавата разкрива, е свързана с обсто-

ятелството, че тази деликтна по своя характер отговорност се преплита с общест-

вени отношения в сферата на държавното управление. Налагането на съответните 

граждански санкции неминуемо оказва въздействие върху самата административ-

на дейност, като спомага за нейното правомерно функциониране и усъвършенст-

ване. Всяко съдебно решение по иск за обезщетение влияе върху цялостната дей-

ност на държавната администрация, като косвено обезпечава обществения инте-

рес от законосъобразно държавно управление. На практика държавата като инс-

титуция носи отговорност на основата на нейната вина в избор на конкретните 

служители, натоварени да извършват определена дейност, като е длъжна да га-

рантира чрез определени механизми тяхното правомерно поведение. Институтът 

на отговорността на държавата осъществява не само пряка защита на правата и 

интересите на отделните страни в тези съдебни производства, но и защита на доб-

рия ред на държавно управление – за укрепването и развитието на администра-

тивната дейност и на административното правосъдие. А чрез по-следващия регре-

сен иск по реда на чл. 9 ЗОДОВ се постига предупреждение и превъзпитание на 

отделните държавни служители и другите длъжностни лица, извършващи адми-

нистративна дейност. 
Деликатната отговорност на държавата спрямо гражданите е още един от спо-

собите за санкциониране на неправомерната дейност на държавната администра-

ция, като „играе важна роля за спазване на принципа на законността в държавно-

то управление и спомага за усъвършенстване на самата административна регла-

ментация“
1. 

Административното право и процес имат своя специфика, поради което не е 

удачно да се пренасят в него неограничено и безкритично институти и понятия на 

гражданското право и процес. Такъв е случаят с производствата за обезщетения 

по глава ХІ от АПК, при които се урежда специфична форма на искова защита 

срещу специфичен ответник в лицето на държавата. В тези производства, за разли-

ка от характерните за гражданския процес производства за вреди, ответникът не е 

виновен субект, а обективното задължение на държавата е да не уврежда граждани-

те, като не допуска превратно упражняване на властта, с която са натоварени ней-

ните органи. От тази гледна точка и производствата за обезщетения, макар и искови 

по своя характер, съдържат типични черти на обективното контролно-отменително 

административно правосъдие. Дори и в тези производства общата цел остава една – 
контрол на административната изпълнителна власт, за да се защити общественият 

интерес от правомерно държавно управление. 
 

                                                           
1 Дерменджиев, И., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. Об-

ща част. С., 2012, с. 398. 
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РОЛЯТА НА ПОВЕРЕНИКА ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА  

В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

гл.ас. д-р Павел Смолички,  

катедра „Наказателноправни науки“, УНСС,  
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Резюме: предмет на изследване в статията е въпросът как може една от фи-

гурите в наказателния процес – повереникът, да допринесе за върховенството на 

закона, което е важна предпоставка за подобряване качеството на живот, вклю-

чително и за икономическия растеж. Повереникът е участник и субект на нака-

зателния процес, чиято дейност е насочена изцяло към защитата на правата и 

законните интереси на представлявания от него субект, съответно страна в на-

казателното производство (пострадалия в досъдебната фаза на наказателния 

процес и частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец и гражданс-

кия ответник в съдебната фаза). Независимо дали повереникът осъществява дей-

ност, която е еднопосочна с обвинителната функция (представлявайки частния 

обвинител, частния тъжител и гражданския ищец), или със защитната функция 

(представлявайки гражданския ответник), той допринася за спазването на закона 

чрез целенасоченото си поведение към: (1) постигане на резултат в защита на 

материалните права и (2) реализиране на процесуалните права и недопускане на 

тяхното ограничаване. Именно чрез тази си роля, той допринася за върховен-

ството на закона, като подпомага ръководните органи да вземат правилни реше-

ния в хода на наказателното производство. 

 

Ключови думи: повереник, наказателно производство, спазване, закон 

 

Summary: The subject of research of the article is the question how one of the 

participants in the criminal procedure – the legal counsel of the aggrieved person, 

private prosecutor, private accessory prosecutor, civil claimant and civil defendant, can 

contribute to the supremacy of the law, which is an important prerequisite for 

improvement of the quality of life, as well as for the economic prosperity. The legal 

counsel mentioned above is participant and subject of the criminal procedure, whose 

activity is directed entirely to the protection of the rights and lawful interests of the 

subject, respectively the party, represented by him in the criminal procedure (the 

aggrieved person in the preliminary stage of the criminal procedure and the private 

accessory prosecutor, private prosecutor, civil claimant and civil defendant in the court 

proceedings). Notwithstanding the realization by the legal counsel of activity, which is in 

one direction with the function of accusation (when he represents the private accessory 

prosecutor, х private prosecutor and civil claimant), he contributes to the compliance 

with the law by his purposeful behavior for: (1) achievement of a result in the protection 
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of the substantial rights and (2) materialization of the procedural rights and preventing 

from their limitation. Namely by this role, he contributes to the supremacy of the law, 

assisting the presiding and deciding bodies to take the right decisions in the course of the 

criminal proceedings. 

 

Key words: legal counsel, aggrieved person, private prosecutor, private accessory 

prosecutor, civil claimant, civil defendant, criminal proceedings, compliance, law 

 
 
Ефективността на правораздаването, включително по наказателни дела, не тряб-

ва да се разглежда като водещ мотив за ръста на инвестициите, но без съмнение е 

една от важните причини, които привличат инвеститорите и допринасят за иконо-

мическия растеж. В тази насока в областта на наказателния процес продължават 

опитите за усъвършенстване на правната уредба, с цел гарантиране на бързината и 

ефективността на наказателното правораздаване. Прякото влияние върху развитие-

то на бизнеса, а оттам и върху икономическия растеж и качеството на живот, е осо-

бено ясно видимо в случаите, когато са нанесени вреди на предприятия и когато 

същите са структуроопределящи в съответния сектор, потърпевши са големи групи 

в обществото. 
Повереникът е участник в наказателния процес, който има за задача да защитава 

чужди права и законни интереси. В досъдебната фаза на наказателния процес пове-

реникът е субект на процеса (чл. 75, ал. 1, чл. 179, ал. 3, чл. 224 и чл. 227, ал. 2 от 

Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)
1
). За разлика от защитника, повереникът 

не е страна в съдебната фаза на наказателния процес (чл. 253 НПК). В тази фаза той 

участва не като отделна страна, а като процесуален представител на участниците, 

които защитават свои собствени права и законни интереси, с изключение на подсъ-

димия (частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец и гражданския 

ответник). Цялата дейност на повереника е насочена към защита на материалните и 

процесуалните права и правните интереси на представлявания от него субект. 

В рамките на тази дейност чрез защитата на законово предвидените права и закон-

ните интереси той допринася за налагането на закона във висящото наказателно 

производство. Ефектът се проявява и след неговото приключване чрез приноса за 

защитата на материалните права на защитаваната от повереника страна. 
На първо място, повереникът допринася за спазването на закона в наказа-

телното производство, защото той е длъжен в своите действия също като за-

щитника да се ръководи от закона. Разпоредбата на чл. 100, ал. 3 от НПК не 

препраща към чл. 98 НПК, откъдето може да бъде направен извод за различие в 

задълженията на защитника и повереника, съответно особения представител. По 

отношение на повереника не е предвидено правило като установеното в чл. 98, ал. 1 
НПК относно защитника, според което той да е длъжен в дейността си да се ръко-

                                                           
1 Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 

от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конститу-
ционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 

2013 г., бр. 21 от 2014 г. и бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г. 
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води от вътрешното си убеждение, основано на доказателствата по делото и закона. 

Въпреки това считам, че такова задължение съществува и за повереника, тъй като 

обратното би било в противовес с целите и задачите на наказателния процес. Наис-

тина не съществува нормативно основание на повереника да бъдат възложени за-

дълженията, уредени в чл. 98 НПК, но от друга страна, основанието за участие на 

повереника/особения представител в наказателното производство е в подкрепа на 

разбирането, че тези процесуални представители също следва да организират дей-

ността си по начин, който не противоречи на предписаното в чл. 98 НПК. Задачата 

на процесуалното право е да спомага за реализацията на практика на материалните 

права, задължения и законни интереси на субектите на правото и в тази връзка про-

цесуалните норми (или тяхната липса) не трябва да бъдат тълкувани по начин, кой-

то да е в несъответствие с материалното основание за тяхното съществуване. В този 

смисъл институтът на повереника е създаден, за да участва в наказателното произ-

водство процесуална фигура, която представлява в процеса определен частнопра-

вен субект и осъществява наказателнопроцесуална функция, която се поддържа от 

същия този частноправен субект. Затова няма как повереникът да не е длъжен да 

оказва правна помощ на упълномощителя си и с цялата си дейност да съдейства за 

изясняване на всички фактически и правни положения, които са в полза на послед-

ния. С оглед обаче на особеностите на представителството в наказателния процес и 

по-силно изразената необходимост от съблюдаване на обществения интерес в съ-

щия, повереникът при извършването на непосредствено посочената дейност следва 

също да се ръководи от вътрешно убеждение, основано на доказателствата по дело-

то и закона. Тези изводи, когато като повереник участва лице, което упражнява 

адвокатска професия, се подкрепят от разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от Закона за 

адвокатурата, съгласно който „адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се 

ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и законните 

интереси на клиента си по най-добрия начин“ и на чл. 3, ал. 2 от Етичния кодекс на 

адвоката
1
, съгласно който „адвокатът действа в съответствие със Закона, с правила-

та на този кодекс и законните интереси на клиента, не се влияе от личните си инте-

реси, не се поддава на външен натиск или на чуждо въздействие и предоставя прав-

на помощ, ръководейки се от вътрешното си убеждение“. 
Повереникът допринася за спазването на закона в наказателното производ-

ство посредством упражняването на правата си, с които влияе на неговия ход. 

Това е така, защото процесуалните права на повереника в този аспект дават въз-

можност за иницииране на действия и актове на ръководно-решаващия орган в съ-

ответната фаза и стадий на наказателния процес, които компенсират нарушенията 

на закона в наказателната процедура. В тази връзка в НПК са регламентирани ре-

дица права за повереника чрез упражняването на които той може да наложи спаз-

ването на закона в наказателния процес. Разпореждането на съдията докладчик, с 

което се прекратява наказателното производство, подлежи на обжалване по реда на 

глава двадесет и първа от НПК, т.е. по реда на въззивното производство (арг. от 

чл. 250, ал. 5 НПК), а разпоредбата на чл. 318, ал. 6 НПК, оправомощава поверени-

                                                           
1 Приет с Решение № 324 на Висшия адвокатски съвет от 8.07.2005 г., обн., ДВ, бр. 60 от 

22.07.2005 г., доп., бр. 43 от 08.06.2010 г. 
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ка да подава въззивна жалба. Разпорежданията на съдията докладчик, с които се 

прекратява съдебното производство или се спира наказателното производство, се 

обжалват по реда на глава двадесет и втора от НПК, т.е. по реда на производството 

пред въззивната инстанция за проверка на определенията и на разпорежданията 
(арг. от чл. 249, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 НПК). Предвид препращането в чл. 345, ал. 3 
от НПК за неуредените положения в глава двадесет и втора към глава двадесет и 

първа, в която чл. 318, ал. 6 от НПК оправомощава повереника да подава въззивна 

жалба, следва да се приеме, че повереникът на пострадалия може да обжалва раз-

пореждането за прекратяване на съдебното производство, издадено на основание 

чл. 248, ал. 2, т. 1 и 3 от НПК, и разпореждането на съдията докладчик за спиране 

на наказателното производство. Посочените аргументи водят и до извода, че пове-

реникът на частния тъжител може да обжалва и разпореждането на председателя на 

съда, с което се отказва образуването на наказателно производство от частен харак-

тер
1
. Повереникът може да обжалва и определенията на съда, с които се прекратява 

или спира наказателното производство (арг. от чл. 289, ал. 4 от НПК, съотв. чл. 290, 
ал. 2 от НПК). 

Повереникът притежава и други процесуални права, с които може да влияе вър-

ху хода на наказателното производство, респ. на спазването на закона в него. 

Чл. 318, ал. 6 НПК оправомощава повереника да подава въззивна жалба и по този 

начин да инициира проверка на законосъобразността на първоинстанционния съде-

бен акт. Доколкото гражданският ищец и гражданският ответник могат да обжалват 

присъдата само относно гражданския иск, следва, че това положение е валидно и за 

техните повереници, тъй като те участват в наказателния процес единствено като 

процесуални представители на техните упълномощители. 
В уредбата на касационното производство не е предвидено изрично право на по-

вереника да инициира касационно обжалване. Въпреки това считам, че такова пра-

вомощие
2 съществува. Чл. 352, ал. 2 НПК урежда възможността повереникът да 

оттегли касационната жалба със съгласието на своя упълномощител, а за да оттегли 

жалбата, той трябва преди това да я е подал. Този извод се потвърждава от систе-

матичното тълкуване на ал. 1 и 2 на чл. 352 НПК, тъй като съгласно чл. 352, ал. 1 
НПК жалбата и протестът могат да се оттеглят от страните, които са ги подали. 
В тази връзка макар чл. 349 НПК да урежда право на касационна жалба единствено 

за страните по делото, а чл. 253 НПК да не урежда повереникът като страна, то сис-

тематичното тълкуване на чл. 352, ал. 2 вр., ал. 1 НПК води до извода, че право да 

обжалва акта на въззивния съд има и повереникът. От своя страна тази разпоредба е 

показателна и за непоследователността на законодателя предвид разпоредбата на 

чл. 253 НПК. От изложеното следва изводът, че повереникът разполага с доста-

тъчно права, чрез които може ефективно да влияе на хода на наказателното 

производство, като по този начин изисква спазването на закона в това произ-

                                                           
1 В тази връзка вж. чл. 247, ал. 2 НПК. 
2 Тук е редно да поясня, че разглеждам всички права, с които повереникът участва в процеса като 

негови правомощия, тъй като той участва в наказателното производство за да обезпечи интереса на 

упълномощителя си. В този смисъл повереникът е длъжен да упражни дадено свое процесуално право 

щом прецени, че това е в интерес на неговия упълномощител.  
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водство. Би могло обаче да се помисли и за регламентирането на възможност за 

повереника на пострадалия да обжалва и постановленията на прокурора за прекра-

тяване или спиране на наказателното производство, както и определението, с което 

съдът се произнася по оспорваното постановление на прокурора за прекратяване на 

наказателното производство. Такова разрешение би било естествен израз на функ-

цията, която материализира повереникът в наказателното производство. 
Освен с права, свързани с хода на процеса, повереникът притежава и други 

процесуални права, посредством които допринася за спазването на закона в 

наказателното производство. Повереникът на пострадалия и частния тъжител има 

право да обжалва разпореждането по чл. 256, ал. 1, т. 3 от НПК, с което съдията 

докладчик се произнася относно мярката за обезпечаване на гражданския иск. Това 

е така, защото в нормативната уредба не е посочено кои конкретни лица могат да 

оспорват разглежданото разпореждане, а се препраща към производството по реда 

на глава двадесет и втора. Всъщност съобразно същите доводи е възможно да се 

приеме, че повереникът на пострадалия и частния тъжител има право да оспорва и 

разпореждането на съдията докладчик по чл. 256, ал. 1, т. 2 НПК, с което той се 

произнася относно мярката за неотклонение. Налице ще е правен интерес за такова 

оспорване, тъй като, ако обвиняемият се укрие или извърши ново престъпление, а 

впоследствие бъде осъден, то той ще може да осуети привеждането в изпълнение 

на влязлата в сила присъда. По този начин ще бъдат накърнени правата и интереси-

те на упълномощителите на повереника. 
Смятам, че повереникът на пострадалия и частния тъжител има право да обжал-

ва разпореждането за прекратяване на наказателното производство и в частта му, с 

която съдията докладчик се произнася по въпроса за веществените доказателства, 

отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката 

за обезпечаване на гражданския иск. Аргументи за този извод могат да се изведат 

от ал. 3 и 4 на чл. 250 НПК, съгласно които препис от разпореждането за прекратя-

ване на наказателното производство се връчват съответно на пострадалия и частния 

тъжител, а самото разпореждане се оспорва по реда на въззивното производство 
(арг. от чл. 250, ал. 5 НПК), което производство съгласно чл. 318, ал. 6 от НПК мо-

же да инициира и повереникът. Считам, че частта на разпореждането по чл. 251 от 

НПК за спиране на наказателното производство, с която съдията докладчик се про-

изнася относно мярката за неотклонение, забраната за напускане на пределите на 

Република България, отстраняването на обвиняемия от длъжност
1 и мярката за 

обезпечаване на гражданския иск, също може да бъде обжалвана от повереника на 

пострадалия и частния тъжител. Поддържам тезата, че повереникът на пострадалия 

може да обжалва определението на съда по чл. 271, ал. 6 НПК, с което се отказва 

                                                           
1 В тази връзка е валидно посоченото относно застрашаването на правата и интересите на упъл-

номощителите на повереника, ако не е взета мярка за неотклонение, което в пълна степен е валидно 

и за забраната за напускане на пределите на Република България. Ако пък се позволи на обвиняе-

мия да остане на длъжност, на която служебното му положение ще създаде пречки за обективно, 

всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, то отново ще са налице предпоставки 

за накърняване на правата и законните интереси на упълномощителите на повереника, защото нака-

зателното производство няма да съдържа необходимите гаранции, че те ще бъдат защитени ефек-

тивно в него, а дори напротив. 
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допускането на частен обвинител, защото посоченото определение се обжалва по 

реда на глава двадесет и втора, а повереникът на пострадалия може да участва в 

наказателното производство като негов процесуален представител. 
Повереникът може да оспорва и определението по чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК, с 

което съдът се произнася по веществените доказателства и разноските по делото. 

Повереникът на гражданския ищец и гражданския ответник може да обжалва опре-

делението по чл. 309, ал. 3 от НПК, с което съдът се произнася по мярката за обез-

печаване на гражданския иск. Следва да се приеме, че повереникът може да оспор-

ва определението на съда по чл. 309, ал. 2 от НПК, с което мярката за неотклонение 

се отменя или се заменя с най-леката, предвидена в Закона, когато подсъдимият е 

освободен от наказателна отговорност, осъден е условно, осъден е на наказание, по-
леко от лишаване от свобода, или е оправдан. Налице е правен интерес за такова 

оспорване, тъй като ако обвиняемият се укрие или извърши ново престъпление, а 

във въззивното производство бъде отменен или изменен първоинстанционният 

съдебен акт и бъде утежнено положението на подсъдимия, а спрямо него не е взета 

мярка за неотклонение, то обвиняемият ще може да осуети привеждането на новата 

присъда в сила. По този начин ще бъдат накърнени правата и интересите на упъл-

номощителите на повереника.  
Дейността, извършвана от повереника в наказателното производство, доп-

ринася за спазването на Закона и посредством реализирането на задачите на 

наказателния процес, регламентирани в НПК. Участието на повереника в нака-

зателното производство допринася за реализирането на непосредствената задача на 

наказателния процес, регламентирана в чл. 1, ал. 1 от НПК – разкриването на прес-

тъпленията, разобличаването на виновните и правилното прилагане на Закона. 
Осъществявайки функция по обвинение, повереникът на частния тъжител и част-

ния обвинител пряко спомага за разкриването на престъпленията и разобличаване-

то на виновните. Независимо от конкретната наказателнопроцесуална функция, 

която реализира повереникът, участието му в съдебните прения подпомага правил-

ното прилагане на Закона. Обжалването на първоинстанционния и второинстанци-

онния съдебен акт, исканията, бележките и възраженията, направени от поверени-

ка, също водят до правилното прилагане на Закона. Дейността на повереника в на-

казателното производство спомага и за осъществяването на основната задача на 

наказателния процес, уредена в чл. 1, ал. 2 НПК – защитата от престъпни посега-

телства срещу Република България, срещу живота, свободата, честта, правата и 

законните интереси на гражданите, както и срещу правата и законните интереси на 

юридическите лица; предотвратяването на престъпленията и укрепването на закон-

ността. Когато участва като представител на частния тъжител и частния обвинител, 

повереникът пряко осигурява защитата от престъпни посегателства срещу живота, 

свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите и съдейства за пре-

дотвратяването на престъпленията. Основната задача на наказателния процес по 

защитата от престъпни посегателства срещу правата и законните интереси на юри-

дическите лица се постига в определен аспект посредством присъденото на постра-

далото от престъплението юридическо лице обезщетение за причинените имущест-

вени вреди, а това обезщетение е непосредствена цел на участието на повереника 
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на гражданския ищец – юридическо лице. Участието на повереника в производст-

вото независимо от конкретно реализираната наказателнопроцесуална функция 

винаги води до укрепване на законността. 
Повереникът допринася за спазването на закона в наказателния процес, 

защото неговото участие в наказателното производство спомага за ефективна-

та реализация на основни принципи, регламентирани в НПК. Правото на пове-

реник е една съществена част от правото на защита на редица субекти, бранещи 

лични права и законни интереси в наказателния процес
1
. Както посочва акад. Пав-

лов, право на защита притежават „... всички граждани – субекти на наказателния 

процес, които отстояват своите права и законни интереси, непосредствено свър-

зани с разглежданото дело”
2
. В този смисъл правната фигура на повереника, както 

и на защитника, е установена с оглед на ефективната реализация на това право на 

гражданите. По този начин се реализира „действително, а не формално право на 

защита”
3
. Повереникът встъпва в наказателния процес, за да реализира това дейст-

вително право на защита, за да осигури пълноценно участие на упълномощителя си 

в съдебното заседание и реална възможност на последния да представи доказателс-

твата си срещу доказателствата на ответната страна
4
. Аргумент за извода, че инсти-

тутът на повереника е проявление на диспозитивното право на защита на гражда-

ните, бранещи лични права и законни интереси в наказателния процес, следва от 

това, че отношенията между повереника и неговия упълномощител са гражданс-

коправни. Възникването на тези отношения е абсолютна предпоставка са поражда-

нето и на наказателнопроцесуални правоотношения. 
Повереникът е отражение както на правото на защита в процеса, така и на прин-

ципа на състезателността
5 в същия. Правото на защита е едно диспозитивно право, 

чиято основна насоченост е гарантирането на правната сфера на неговите носите-

ли. Отделните принципи в процеса са в постоянно взаимодействие и всеки от тях 

притежава характеристики, които са същината на друг. Затова считам, че възмож-

ността да се упражни дадено процесуално право или не, т.е. неговата диспозитив-

ност, е израз повече на състезателността в процеса, а не толкова на гарантира-

нето на правата и интересите на лицата, участващи в наказателния процес. 

Участието на повереника в наказателното производство допринася и за по-
ефективното реализиране на принципа на състезателността. Аргументите за това 

са: повереникът е процесуален представител и затова той не защитава свои лични 

права и интереси, а тези на упълномощителя си. Чрез неговото участие се осигуря-

                                                           
1 В този смисъл вж. и Чинова, Маргарита. Досъдебното производство по НПК. София, Сиела, 

2013, с. 227. 
2 Павлов, Стефан. Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ Бъл-

гария. София, издателство на БАН, 1986. с. 23. 
3 Павлов, Стефан. Основни начала на наказателния процес на НРБ. София, Наука и изкуство, 1956. 

с. 340. 
4 В тази връзка вж. цит. съч., с. 340.  
5 Повече относно принципа на състезателността в наказателното производство и правото на над-

лежно осъществявано процесуално представителство, вж. Павлов, Стефан. Наказателен процес на 

Република България. Обща част. София, Сиби, 1996. с. 132-136; Манев, Никола. Наказателно-
процесуално право. София, Ромина, 2006. с. 95-97. 
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ват гражданите, защитаващи свои права и интереси, да имат равни възможности да 

обосноват претенцията си в наказателния процес. В този смисъл, когато обвиняе-

мият, който същевременно отговаря и по предявения граждански иск, участва в 

производството със защитник, то справедливата наказателна процедура изисква и 

гражданският ищец също да има правото да ползва услугите на процесуален предс-

тавител, който да го улесни в реализацията на неговите права
1
. По аналогичен на-

чин може да бъде обосновано и правото на процесуален помощник и за частния 

обвинител и частния тъжител, когато обвиняемият участва в производството със 

защитник, както и правото на повереник и за гражданския ответник, когато граж-

данският ищец има процесуален представител. С оглед на посоченото считам, че 

институтът на повереника закрепва принципа на състезателността в наказателния 

процес, в нормативната уредба на който в чл. 12, ал. 2 от НПК се посочва, че стра-

ните в съдебното производство имат равни процесуални права. 
На трето място, участието на повереника в наказателното производство спомага 

значително за установяването на обективната истина в процеса, а чрез това и за 

спазването на закона. Активното участие на повереника в установяването на фак-

тическите положения по делото и прилагането на правната квалификация спрямо 

тях водят до по-обстоен, всестранен и задълбочен анализ на фактическите данни по 

делото и допринасят за разкриването на обективната истина от процесуалните дър-

жавни органи. В тази връзка чл. 224 НПК позволява на повереника на пострадалия 

да присъства при извършването на действия по разследването именно, за да бъде 

гарант, че те са извършени по начин, който предписва закона и не накърнява права-

та и интересите на упълномощителя му. Активното участие на поверениците на 

частния тъжител, частния обвинител, гражданския ищец и гражданския ответник 

при разпита на подсъдимия по чл. 277 от НПК допринася за всестранното и обек-

тивно изясняване на фактическата обстановка по делото. Необходимостта от съгла-

сие по чл. 281, ал. 5 НПК както на подсъдимия и неговия защитник, така и на граж-

данския ищец и частния обвинител и техните повереници е гаранция, че показания-

та на свидетеля в досъдебното производство ще са дадени при спазването на проце-

суалните правила. В същия смисъл е от значение и съгласието на поверениците на 

частния обвинител и гражданския ищец при предварителното изслушване в рамки-

те на съкратеното съдебно следствие (чл. 371, т. 1 НПК). От друга страна, участие-

то на повереника в съдебните прения на практика индиректно повлиява на съдеб-

ния състав и по този начин допринася и за правилното прилагане на съответните 

материалноправни норми. 

                                                           
1 В тази връзка вж. и Павлов, Стефан. Основни начала на наказателния процес на НРБ. София, На-

ука и изкуство, 1956. с. 336, където авторът говори за процесуално равенство между обвинител и 

подсъдим. Всъщност в текста се акцентира повече върху юридическата квалификация на прокурора и 

липсата на такава у обвиняемия, но аз считам, че дори и когато за обвиняемия по делото бива реали-

зирана процесуална помощ от неюрист, а от другата страна, гражданският ищец, частният обвинител 

и/или частният тъжител участват самостоятелно отново е нарушена състезателността. В този смисъл в 

контекста на посоченото може да се твърди, че правото на повереник е процесуално право, което е 

необходимо за реализирането и на ефективната защита на частния обвинител, частния тъжител, граж-

данския ищец и гражданския ответник. 
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На четвърто място, макар и в по-слаба степен, участието на повереника допри-

нася за реализацията и на други основни принципи на наказателния процес и по 

този начин за протичането на наказателното производство в съответствие със зако-

на. Повереникът следи и допринася за спазването на закона от държавните проце-

суални органи във връзка със защитата на правната сфера на упълномощителя му и 

това индиректно рефлектира и върху реализирането на принципа на официалното 

начало. Участието на повереника в наказателното дело способства за реализирането 

на принципа на равенството на гражданите в наказателното производство. Ръко-

водните органи ще могат реално да прилагат законите точно и еднакво спрямо 

всички граждани, защитаващи личните си права и интереси в производството, кога-

то съответните граждани се ползват от услугите на адвокат повереник. Юридичес-

ката квалификация може да допринесе за правилно тълкуване на Закона от съот-

ветните държавни органи. Затова се получава на практика неравенство между раз-

личните граждани, защитаващи личната си правна сфера в наказателното производ-

ство. Участието на надлежно квалифициран повереник, който да представлява ли-

цата без правно образование, допринася за изравняване на възможностите им с 

юридически квалифицирания гражданин. Освен това участието на повереника в 

наказателното производство създава предпоставки съдът, прокурорът и разследва-

щите органи да вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обек-

тивно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. 
В настоящата публикация различните проявления на ролята на повереника за 

спазването на закона в наказателното производство са групирани в няколко основ-

ни направления. В обобщение следва да се отбележи, че това деление е в голяма 

степен условно, тъй като в огромния брой от случаите повереникът с всяко свое 

действие спомага за съблюдаването на Закона в няколко насоки. Когато процесуал-

ният представител на частния обвинител обжалва неправилната и необоснована 

присъда, той реализира правото на защита на представляваното от него лице, спо-

мага за осъществяването на непосредствената и основната задача на наказателния 

процес и същевременно влияе на хода на делото. 
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КОРУПЦИЯ И ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА – МЕХАНИЗМИ, 

НАРУШАВАЩИ РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА  

И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ 

 гл.ас. д-р Гергана Андонова,  

 катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт“,  

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

  gergana_andonova@law.swu.bg 

Резюме: корупцията и документната измама са едни от основните рушители 

на собствеността, които препятстват развитието на стопанската инициатива. 

Въпреки строгостта на наказателния закон, който се стреми да защити разви-

тието на икономическите отношения, тази форми на престъпна дейност про-

дължават да съществуват и чрез тях извършителите извличат материални обла-

ги в сой собствен интерес или в интерес на други лица. Сложността и характе-

рът на документната измама и на корупционните прояви показват, че това са 

престъпления на цивилизованото общество, възникнали в каталога на наказуеми-

те действия при значително развитие на икономическите отношения – развитие-

то на търговията с нейните клонове, на акционерните общества и на другите 

способи за ускорение на имуществения оборот. 

 

Ключови думи: корупция, документна измама, стопански дейност, икономи-

чески растеж 

 

Summary: Document fraud and corruption are the main destroyers of property, which 

hinder the development of economic initiative. Despite the rigor of the criminal law that 

seeks to protect the development of economic relations, this form of criminal activity 

continue to exist and thereby offenders derive material benefits to breed own interest or 

in the interest of others. The complexity and nature of document fraud and corruption 

events show that these are crimes of civilized society arising in the catalog of criminal 

actions in significant development of economic relations – the development of trade with 

its affiliates, joint-stock societies and other means of acceleration property turnover. 

 

Key words: corruption, document fraud, economic activity, economic growth 

 
 
Увод 
Върховенството на закона е фундаментално положение в демократичните об-

щества, което гарантира ефективно функциониране на институциите и предоставя-

не на благата, очаквани от гражданите – равни възможности, икономически прос-
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перитет, правосъдие и др. Силното върховенство на закона е жизненонеобходимо 

за развитието на бизнеса и икономическия растеж в страната. В съвременните ус-

ловия на либерални икономически отношения слабостите във върховенството на 

закона имат съвсем реален и пряк ефект върху икономическия растеж. 
Едни от механизмите, посредством които се нарушават правилата на закона и не 

се дава възможност за развитие на бизнеса и за икономически растеж, са корупци-

онните деяния и документните измами. Това са престъпления с повишена общест-

вена опасност на съвременния етап от развитието на икономическите отношения, 

които изпъкват пред други икономически престъпления, тъй като по-ефикасно и в 

по-висока степен увреждат собствеността и стопанската дейност. 
По силата на чл. 17, ал. 1 от Конституцията на Република България „правото на 

собственост се гарантира и защитава от закона“, а в условията на пазарни икономи-

чески отношения частната собственост е неприкосновена (чл. 17, ал. 3 от Консти-

туцията). Сред основните начала на държавно-политическо устройство, утвърдени 

от Конституцията, е и това, че икономиката на Република България се основава на 

свободната стопанка инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията). В съответствие с 

Конституцията всеки има право свободно да използва своите способности и иму-

щество за предприемаческа и друга незабранена от закона дейност. В Република 

България се гарантира единството на икономическото пространство, свободното 

обръщение на стоки, услуги и финансови средства, поддържа се конкуренцията и 

свободата на икономическата дейност. 
Правното регулиране на тези отношения се изразява в това, че държавата уста-

новява определени правила на икономическите отношения, които имат имуществе-

но и организационно съдържание. Нарушаването на тези правила от престъпления-

та води до много сериозни общественоопасни последствия. Престъпленията в сфе-

рата на икономическата дейност подронват икономическата основи на обществото 

и са пречка за неговото прогресивно стопанско развитие.  
Родов обект на тези престъпления е икономиката като цяло – отношенията по 

повод на производството, обмена, разпределението и потреблението на материални 

блага. Обществената опасност на престъпленията в сферата на икономическата 

дейност се изразява в това, че в резултат от такива посегателства се причинява или 

се създава реална възможност за причиняване на обществена вреда на субектите на 

икономическата дейност. 
Проблемът за икономическата престъпност е много съществен социален проб-

лем, който не е възможно да бъде овладян без помощта на най-мощното средство за 

защита на икономическите отношения – наказателното право. Формулирайки със-

тавите на определени видове престъпления в сферата на икономическата дейност, 

законодателят позволява да се откроят техните съществени признаци и целите, кои-

то правонарушителят преследва, за да може на тази основа да определи справедли-

во наказание. 
Не бива да се пренебрегват и документната измама и корупцията, които съдър-

жат много от елементите на престъпленията в сферата на икономическата дейност. 

Едни от признаците на икономическата престъпност са: 
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1. користен характер – целта на престъпленията в сферата на икономическата 

дейност е получаването на имотна облага. Вследствие от престъплението се придо-

биват икономически ресурси при нарушаване на принципа на еквивалентност; 
2. много често се извършва в процеса на професионална дейност; 
3. свързана е с договори и задължения, които съществуват между субектите 

и са необходими за производството, потреблението, разпределението и оборота на 

материални блага и услуги; 
4. процесът на извършване на престъплението протича основно скрито от 

самата жертва; 
5. съществена вреда, която се причинява на икономическите интереси на 

частната стопанска инициатива, гражданите и държавата
1. 

Документната измама – своеобразен механизъм за накърняване на развити-

ето на бизнеса и икономическия растеж 
Документната измама много сериозно нарушава развитието на икономическите 

отношения. В резултат от извършването на това престъпление собственикът губи 

възможността да се разпорежда или да се ползва от определени имущества, защото 

те излизат от неговия патримониум.
2 Това води до отрицателни последици по отно-

шение на протичането на стопанската дейност. 
 Документната измама като цяло е с висока степен на обществена опасност, защо-

то е съставно престъпление и като форма на усложнена престъпна дейност ув-

режда по-дълбоко и по-сериозно собствеността, която е основата на икономи-

ческите отношения, а посяга едновременно и на два обекта (две обществени 

отношения). Високата степен на обществена опасност на престъплението се опреде-

ля главно от спецификата относно обекта и от спецификата относно дейността. 
1. Непосредствен обект на документната измама са обществените отношения на 

собственост. От друга страна, обаче чрез документната измама се засягат и общест-

вените отношения, гарантиращи законосъобразното създаване, ползване или опаз-

ване на документите, които са също обект и на документните престъпления. Така 

тези отношения образуват единен комплексен обект на престъплението, послед-

ствията от накърняването на който за предприемаческата или друга стопанс-

ка дейност са много по-сериозни, защото засягането на отношенията на собст-

веност се извършва по много сложен и завоалиран начин. Тук трябва да под-

чертаем и това, че при определянето на непосредствения обект на престъплението 

законодателят обособява това обществено отношение, причиняването на вреда, на 

което представлява същността на престъплението и което специално се защитава от 

наказателния закон. В този смисъл при документна измама именно собствеността е 

основен непосредствен обект на престъплението, а отношенията, свързани с до-

кументирането, са допълнителен. 
 2. Във връзка със специфичния начин на извършване на документната измама е 

необходимо да се отбележи и че сложността на посегателството върху собственост-

та се обуславя и от обстоятелството, че документната измама е форма на усложне-

                                                           
1 Вж. Михайлов, Д. Проблеми на наказателното право. Особена част. С., Сиела, 2008 г., с. 120, съ-

що и Криминальная экономика и экономическая преступность – newasp.omskreg.ru/bekryash/ch2p1.htm 
2 Вж. Бузов, В. Длъжностни присвоявания по НК на НРБ, изд. на БАН, 1978 г., с. 10-11. 
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на престъпна дейност. Като форма на съставно престъпление този вид измама 

включва два елемента (две съставки), всяка от които е състав на обикновено прес-

тъпление, но едното престъпление е предпоставка за изпълнение на другото и изг-

раждат отделно по вид съставно престъпление. 
Относно първия елемент на изпълнителното деяние в теорията съществуват 

различни становища. 
Преди всичко не би могло да се сподели становището, че съставното престъпле-

ние по чл. 212, ал. 1 от НК се състои от документното престъпление по чл. 316 от 

НК и присвоително престъпление по чл. 207, ал. 2 от НК.
1  

 Наистина в състава на престъплението по чл. 212, ал. 1 от НК е употребен тер-

минът „използване на ... документ”, но трябва да се има предвид, че относно доку-

ментната измама този термин е употребен в по-широк смисъл. Същественото оба-

че е, че деецът е използвал документ с невярно съдържание, неистински или преп-

равен документ и по този начин е получил чуждо движимо имущество. Но не е 

изключена възможността деецът преди това да е участвал в самото престъпно съз-

даване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ. 

В такива случаи деянието ще се квалифицира като престъпно създаване на доку-

мент, а не във връзка с чл. 316 НК. Защото по чл. 316 НК може да се търси наказа-

телна отговорност само в случаите, когато деецът не участва в престъпното създа-

ване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ. 
Ето защо документната измама може да се осъществи чрез всяко едно от доку-

ментните престъпления по глава девета от особената част на НК с изключение 

само на престъпното унищожаване, скриване или повреждане на документ 
(чл. 319 НК). 

Независимо от обстоятелството, че в наказателноправната теория съществуват 

различни мнения и относно втората част – звено на престъплението (чл. 212 НК), 

следва да се приеме разбирането, че това е обикновена измама по чл. 209 – 211 
НК

2. Това е основното звено, съставна част на документната измама, което се изра-

зява в това, че деецът получава без правно основание чуждо движимо или недви-

жимо имущество. Деецът чрез използване на документ с невярно съдържание, не-

истински или преправен документ мотивира друго лице да извърши акт на имущес-

твено разпореждане, вследствие от което той получава чуждо имущество и се при-

чинява вреда на обществените отношения, свързани със собствеността. 
 Характерна особеност е, че при документната измама не само се извършва до-

кументно престъпление, но се създава подправен документ, който служи като 

правно основание и води до заблуждение друго лице, което извършва акт на разпо-

реждане с определено имущество. Този твърде значим факт, който не се обхваща от 

състава на документното престъпление, представлява опосредяващо звено между 

двете съставни части на документната измама. Такава особеност при взаимодейст-

вието между двете части – звена на престъплението не е налице при типичните, 

класическите форми на съставно престъпление. Поради това следва да се приеме, 

че става въпрос за своеобразна форма на съставно престъпление. Именно специ-

                                                           
1 Бузов, В. Длъжностни присвоявания по НК на НРБ, изд. на БАН, 1978 г., с. 147.  
2 Пак там. 
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фиките в тези признаци дават отражение върху степента и характера на посегателс-

твото спрямо собствеността. Документната измама е престъпление, което е с пови-

шена степен на обществена опасност и това се дължи в голяма степен и на обстоя-

телството, че представлява своеобразна форма на съставно престъпление и като 

форма на усложнена престъпна дейност осъществява по-ефикасно и в по-голяма 

степен увреждане на собствеността, а оттук и на стопанската дейност. Слож-

ният и специфичен начин на извършване на престъплението винаги води до 

причиняване на вреда на собствеността и другите интереси на потребителите, 

партньорите и конкурентите, а също и до нарушаване на реда за управление 

на икономиката в различните отрасли на стопанството. 
3. Документната измама като форма на икономическа престъпност в редица слу-

чаи причинява съществена вреда на отношенията на собственост. 
Случаите, в които документната измама е в големи и в особено големи разме-

ри, представляваща особено тежък случай са квалифицирани случаи на престъпле-

нието, тъй като отношенията на собственост се накърняват много сериозно – 
(чл. 212, ал. 4 и чл. 212, ал. 5 НК). 

Ето защо от много съществено значение е да се изясни въпросът какъв би тряб-

вало да бъде критерият за разграничаване на обикновената документна изма-

ма от документната измама в големи размери. Законът не определя стойностите 

на големите и особено големите размери на предмета на престъплението. С оглед 

преодоляване на тази неопределеност още в първите години след установяване на 

пазарните икономически отношения в своето тълкувателно решение № 1 от 1998 г. 

ВКС посочва, че имуществото е в големи размери, когато неговата парична равнос-

тойност надвишава 70 пъти установената за страната минимална работна заплата и 

в особено големи размери, когато паричната му равностойност надвишава 140 пъти 

установената за страната минимална работна заплата. По този начин висшата съ-

дебна инстанция утвърждава като единствен критерий за документна измама в го-

леми и особено големи размери стойността на придобитите чрез престъплението 

вещи. Такова разрешение не предоставя възможност на съда да съобрази конкрет-

ните обстоятелства, при които е извършено престъплението като конкретна обста-

новка, какви са последиците за собственика, как се е отразило престъплението вър-

ху дейността на предприятието и др. И макар основният критерий да остава 

стойността на полученото имущество, обстоятелствата, които се отнасят до 

степента на обществена опасност на деянието и на дееца също би трябвало да 

се вземат предвид за определяне на справедливо наказание. 
 
Корупцията – престъпление, посягащо на икономиката на страната,  
предприемаческата дейност и икономическите интереси  
на отделни групи граждани 
Друг вид престъпна дейност, която много сериозно накърнява икономическия 

растеж, е корупцията и особено нейната най-типична форма – подкупът. 
В последните две десетилетия корупцията в нашата страна е не само кримина-

лен проблем, но и явление с негативни последици за обществото като цяло, което 

не само подрива държавността, но и способства за все по-дълбокото накърняване 
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на икономическите отношения. През последните години нито един анализ или 

изявление, характеризиращо социално-икономическата ситуация в страната, а също 

и размерът на престъпността, не минава без споменаването на корупцията.  
 Обществената опасност и моралната укоримост на корупционните деяния се 

определя преди всичко от факта, че те нарушават законността, нормалното функ-

циониране на държавните органи и обществени организации, накърняват авторите-

та и подравят доверието на гражданите в тези органи и организации. Корупционни-

те престъпления са общественоопасни действия или бездействия на длъжностни 

лица, които в кръга на своите държавни или стопански функции увреждат или 

застрашават отговарящата на законните изисквания дейност на държавните органи 

и обществени организации. Тези прояви са несъвместими със служебните задълже-

ния на длъжностните лица, които трябва да бъдат честни, предани и безупречни 

при изпълнението на възложените им задачи и функции. Корупцията отклонява 

длъжностните лица от законосъобразното изпълнение на техните правомощия, по-

нижава служебната и трудовата дисциплина като подрива икономическата стабил-

ност в обществото. 
 Безспорно основно ядро на корупцията е подкупът. Пасивният подкуп съдър-

жа в най-чист вид присъщите на корупционното поведение особености – дее-

цът да е длъжностно лице; той да използва служебното си положение и да 

преследва користна цел. Предпоставка за нормалното осъществяване на стопанс-

ката дейност на представлява изискването длъжностните лица да не получават ма-

териални облаги, които не им се полагат по силата на закона. Поради това всеки 

дар или каквато и да е друга облага, дадена на длъжностно лице, за да извърши или 

да не извършва действие по служба или защото е извършило или не е извършило 

такова действие, ако не му се полага, представлява предмет на подкупа
1
. Предмет 

на подкупа е облага, която в сферата на стопанските отношения има преди 

всичко имуществен характер.  
Разгледаният обективен признак на престъплението подкуп (неговият предмет) 

обуславят и неговата субективна страна. От анализа на тези признаци може да се 

направи извод, че подкупът е типично користно престъпление. Користната цел не 

е очертана като отделен признак в състава на пасивния подкуп. Но тя произтича от 

факта, че длъжностното лице получава облага със съзнанието, че тя „не му се след-

ва“ и че това става противозаконно.  
 При изясняване на обекта и предмета на пасивния подкуп особено съществено 

значение има въпросът за субекта на това престъпление. Наистина субект на па-

сивния подкуп може да бъде само длъжностно лице. Този субект се обуславя от 

естеството на обществените отношения, обект на престъплението. При пасивния 

подкуп субектът на престъплението трябва да бъде участник в комплексно общест-

вено отношение, свързано с изпълняваната от него длъжност и с неговите служебни 

права и задължения, реализиращи се в рамките на съответното държавно учрежде-

ние, кооперация или друга обществена организация и по отношение на гражданите. 

Служебното положение облекчава извършването на престъплението, тъй като 

                                                           
1 Вж. 654-75-І. 
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длъжностното лице злоупотребява с предоставените му по служба функции за ус-

пешно извършване на престъплението.  
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ЗАКОНОВИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ 

гл.ас. д-р Зорница Йорданова,  

катедра „Публичноправни науки“, РУ „Ангел Кънчев“, 

 ziordanova@uni-ruse.bg 

Резюме: в доклада е направен кратък преглед на разпоредбите на Изборния ко-

декс от 2014 г. относно финансирането в изборния процес в двете му основни 

форми: финансиране от държавата и финансиране от участниците в изборите. 

Посочени са допустимите способи и рамки на осигуряване на средства. Прави се 

изводът, че Изборният кодекс регулира доста подробно параметрите на финан-

сирането в изборния процес, която донякъде е в ущърб на пряката цел и предмет 

на Кодекса, а именно уредбата на самите избирателни процедури у нас. 

 

Ключови думи: избори, финансиране, Изборен кодекс, Конституционен съд, по-

литически партии 

 

Summary: The paper is a short review and analysis of the provisions of the Election 

Code of 2014 concerning the financing in the electoral process, in its two main forms: 

financing by the State and financing by the participants. The respective and admissible 

means and limits of the financing are examined. The conclusion is that the Election code 

regulates in detail the means and methods of the financing in the electoral process, which 

is somewhat to the detriment of the main purpose and object of the Code – the regulation 

of the electoral procedures in Bulgaria.  

 

Кеу words: elections, financing, Election code, Constitutional court, political parties 

 
 
Изборите са най-важният съвременен способ за формиране на политическото 

представителство, основен инструмент на модерното демократично управление. 

Чрез тях народът като суверен делегира властнически правомощия за определен 

период от време на съответните изборни органи. Изборите следва да гарантират 

управление от компетентни професионалисти, отчитащи и защитаващи публичния 

интерес.  
Освен от гледна точка на политическото представителство, което пораждат, из-

борите могат да бъдат разглеждани и от други аспекти, един от които е финансови-

ят. От една страна, произвеждането на избори е въпрос на държавна политика и 

ресурсното им обезпечаване е в тежест на бюджета. От друга страна, подготовката 

на изборите е свързана с разходи за участниците. Това налага законово регулиране 

на финансирането в изборния процес – определяне на допустимите източници и 

mailto:ziordanova@uni-ruse.bg
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размери на средства за финансиране на кампаниите, предизборни депозити, санк-

циониране на нарушенията и т.н. В доклада ще бъде представена уредбата на фи-

нансирането на изборите в Изборния кодекс от 2014 г., в следните аспекти: 
На първо място – финансиране на изборния процес от държавата – чрез осигу-

ряване на бюджетни средства за организационно-техническата подготовка на избо-

рите, предоставяне на медийни пакети, а с оглед на резултата от изборите и на дър-

жавна субсидия и други форми на подпомагане на част от политическите субекти.  
На второ място – финансиране на изборите от участниците в тях. В тази на-

сока законът предвижда поемане на определени парични задължения от участници-

те в изборите, а също и условия относно допустимите източници и размери на 

средства за предизборните кампании и санкции при нарушаването им.  
 
1. Законова уредба на финансирането на изборния процес от държавата 
1.1. Разходи за организационно-техническата подготовка на изборите 

Организационно-техническата подготовка на изборите по установена (в нацио-

нален и международен план) традиция е в тежест на държавата. Според чл. 18, ал. 1 
ИК организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите се осъ-

ществяват от Министерския съвет (МС) и от областните и общински администра-

ции във взаимодействие с избирателните комисии. Разходите за подготовка и про-

извеждане на изборите са за сметка на държавния бюджет по приета не по-късно от 

55 дни преди изборите от МС план-сметка
1
, съгласувана с Централната избирателна 

комисия (ЦИК)2
. През 2001 г. Законът за избиране на народни представители 

(ЗИНП - отм.) отстъпва от тази традиция, като предвижда разходите за отпечатва-

нето на бюлетини да бъдат внасяни от политическите партии, коалициите и иници-

ативните комитети при парламентарни избори. В чл. 7, ал. 2 ЗИНП е предвидено, че 

разходите за подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на държав-

ния бюджет, с изключение на разходите за отпечатването на бюлетините за гласу-

ване, които съгласно чл. 76 са за сметка на партиите, коалициите и независимите 

кандидати
3
. Изоставена е и системата за субсидиране на предизборната кампания 

на партиите и коалициите. Конституционният съд е сезиран с искане за установя-

ване противоконституционност на посочените разпоредби. В мотивите на Решение 

№ 8 от 03.05.2001 г. по к.д. №10/2001 г. Съдът приема, че Конституцията задължава 

държавата да проведе изборите при условията на общо, равно и пряко избирателно 

право с тайно гласуване и при спазване на политическия плурализъм. Конституци-

ята не споменава, че изборите трябва да бъдат свободни и честни, но тези изисква-

                                                           
1 По одобрената с ПМС на 27 август 2015 г. план-сметка предвидените средства за местните избо-

ри и националния референдум на 25.10.2015 г. са 50 551 000 лева. За организационно-техническите 

дейности на МС са предвидени 37 млн. лв., от които 21,4 млн. за заплати и осигурителни вноски на 

ОИК/СИК.  
2 Средствата за тази подготовка се предоставят на общинските/областните администрации не по-

късно от 30 дни преди изборния ден. МС може да възложи координацията и изпълнението на тези 

дейности на определен министър. Съгласно чл. 19, ал. 1 заявленията, жалбите, удостоверенията и 

другите книжа по кодекса се освобождават от държавни такси. 
3 Сумите се внасят най-късно 31 дни преди изборите и при непредставяне банков документ за това 

регистрацията се анулира от районната избирателна комисия. 
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ния са присъщи на общите избори. Честно е това най-адекватно представя общест-

вените нагласи и политически мнения в парламента, а това не би могло да стане, 

ако прекомерно се ограничават избирателните права. Според чл. 11, ал. 3 от Конс-

титуцията партиите съдействат за формиране и изразяване политическата воля на 

гражданите. Имущественото състояние на партиите не следва да бъде пречка за 

изразяване волята на гражданите. При липса на средства, независим кандидат би 

могъл да бъде лишен от възможността да участва в изборите, което е дискримина-

ция по признак „имуществено състояние” (нарушение на чл. 6, ал. 2 КРБ). Действи-

телно съществуват “безнадеждни” политически кандидатури, които е обяснимо да 

бъдат препятствани чрез въвеждане на вноски, които при изборен неуспех да не се 

възстановяват. Това обаче не отменя конституционното задължение на държавата 

да произведе общи избори. Поради това Съдът обявява за противоконституционни 

оспорените разпоредби относно финансирането на разходите за бюлетините от 

участниците в парламентарните избори. 
 
1.2. Финансово осигуряване заплащането на изборната администрация 

Съществен и също традиционен в нашето законодателство ангажимент на дър-

жавата е поемането на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на из-

борната администрация. Възнагражденията на членовете на избирателните комисии 
(с изключение на част от членовете на СИК извън страната) са за сметка на дър-

жавния бюджет. Съгласно чл. 52 от Кодекса председателят на ЦИК получава ме-

сечно възнаграждение, равно на месечното възнаграждение на министър; заплаща-

нето на заместник-председателите и секретаря е 90% от това на председателя, а на 

членовете – 85% от председателското. Трябва да се има предвид, че ЦИК е манда-

тен орган с 5-годишен мандат. Районните избирателни комисии (РИК) не са посто-

янно действащи и съгл.чл. 68 ИК членовете им получават възнаграждение за рабо-

тата си в комисията, което се определя от ЦИК по приета от същата методика. Об-

щинските избирателни комисии (ОИК) се създават за мандата на съответния об-

щински съвет и техните членове съгл. чл. 83 ИК получават за работата си възнаг-

раждение, размерът на което се определя от ЦИК по съответната методика. За пе-

риода от назначаването им до 7 дни след обявяване на окончателните резултати 

членовете на ОИК получават месечно възнаграждение, а след това до следващите 

местни избори получават възнаграждение за заседанията, в които са участвали, и за 

дежурства по ред и в размер, определени от ЦИК. Възнагражденията на членовете 

на секционните избирателни комисии (СИК) също се определят от ЦИК с методика 

с размера им по длъжности. Членовете на СИК обаче са заплатени само за изборния 

ден и следващия го ден
1.  

 

                                                           
1 Възнагражденията на членовете на РИК, ОИК и СИК не се облагат с данъци по ЗДДФЛ, а осигу-

рителните им вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за 

сметка на държавния бюджет. За времето на работата им в съответната комисия те се осигуряват като 

лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. 
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1.3. Поемане на част от разходите по медийно отразяване на изборите  

В тежест на държавния бюджет са част от разходите за провеждане на предиз-

борната кампания. На основание чл. 178 ИК държавата предоставя средства за ме-

дийни пакети в размер на 40000 лв. на партиите и коалициите, регистрирали канди-

дати, при избори за президент и вицепрезидент и за членове на Европейския пар-

ламент (ЕП) и във всички изборни райони при парламентарни избори (ако същите 

не получават държавна субсидия по Закона за политическите партии), в същия раз-

мер на инициативните комитети, регистрирали кандидати при президентски избо-

ри, и в размер на 5000 лв. на инициативните комитети, регистрирали кандидати при 

избори за членове на ЕП от РБ и за депутати. Тези средства са за сметка на държав-

ния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразява-

не на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги, които ЦИК 

заплаща до изчерпване средствата на партията, коалицията или инициативния ко-

митет
1. 

 
1.4. Безплатно ползване ефира на националните медии 

Съгласно чл. 193 ИК предизборната кампания в програмите на Българската на-

ционална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) се открива и 

закрива с безплатно излъчвани до 40-секундни клипове на партиите, коалициите и 

инициативните комитети. При президентски избори предизборната кампания в 

програмите на БНТ и БНР се открива и закрива с обръщения на кандидатските 

двойки с продължителност до 3 минути за всяка, които не се заплащат
2.  

На основание чл. 195 ИК БНТ и БНР предоставят на партиите, коалициите и 

инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за 

безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-
малко от 240 минути. Редът за участие в диспутите се определя в споразумение (по 

чл. 189, ал. 4 ИК), като времето на участниците се разпределя поравно. Освен това 

БНТ и БНР предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно 

време в програмите/предаванията на регионалните радио- и телевизионни центро-

ве, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и иници-

ативните комитети, регистрирали кандидати
3.  

 
                                                           

1 Редът за предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети се определя от ЦИК съгла-

сувано с министъра на финансите. Съответните партии, коалиции и инициативни комитети обявяват в 

публичния регистър и в отчета за кампанията си средствата за медийни пакети, заплатени за отразява-

не проявите на кандидатите им. 
2 При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент в случаите по чл. 93, ал. 4 от КРБ 

кандидатите имат право да отправят безплатни обръщения в програмите на БНТ и БНР в последния 

ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, като поредността се опре-

деля чрез жребий по ред, определен от ЦИК. Времето на излъчване на клиповете/обръщенията се 

определя по споразумение между генералния директор на БНТ/БНР, и упълномощени представители 

на партиите, коалициите и инициативните комитети. Има възможност в периода между двата тура на 

президентските избори по взаимна договореност в определеното програмно време по БНТ и БНР 

кандидатите да проведат и втори безплатен диспут с времетраене най-малко 60 минути. 
3 Редът за участие в диспутите се определя от РИК/ОИК чрез жребий не по-късно от 31 дни преди 

изборния ден. 
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1.5. Субсидии за политическите партии 

В зависимост от резултата от изборите, държавата предоставя и финансови об-

лекчения и стимули на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са 

получили гласове над определен праг. Същите обаче не са уредени в ИК, а приори-

тетно в Закона за политическите партии (ЗПП). Те са косвен резултат от изборите, а 

не касаят финансирането на самия процес, поради което тук само ще бъдат марки-

рани. Както е известно, субсидия в размер, определен ежегодно със Закона за дър-

жавния бюджет на РБ, се получава от партиите/коалициите, получили над 1% от 

действителните гласове на последните парламентарни избори. В глава трета от ЗПП 

са уредени въпросите на имуществото, финансирането и разходването средствата 

на политическите партии, като са предвидени и други форми на подпомагане дей-

ността на партиите (напр. предоставяне под наем на помещения за дейността). Съ-

щите обаче са извън обхвата на настоящия доклад. 
 
2. Законова уредба на финансирането на изборите от участниците в тях 
2.1. Поемане на разходите за част от членовете на СИК извън страната 

Според чл. 106 ИК разходите по изпращане на членове на СИК извън страната, 

предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция
1. 

Следователно участниците в изборите поемат само част от разходите за работата на 

СИК извън страната (а именно само издръжката на издигнатите от тях членове). 
 
2.2. Внасяне на предизборен депозит 

Съгласно чл. 129 ИК за участие в парламентарни и президентски избори и избо-

ри за членове на ЕП от РБ партиите коалициите и инициативните комитети внасят 

безлихвен депозит по сметка в БНБ в размер за партии и коалиции – 2500 лв., а за 

инициативни комитети – 100 лв., които не се смятат за разходи по финансирането на 

предизборната кампания. При местни избори депозит не се внася. В 7-дневен срок от 

обявяване на окончателните резултати от изборите ЦИК с решение възстановява 

депозита на партиите и коалициите, получили не по-малко от 1% от действителните 

гласове на национално ниво, и на инициативните комитети, чиито кандидати са по-

лучили действителни гласове поне 1/4 от районната избирателна квота – при парла-

ментарни избори; или поне 1% от действителните гласове – при президентски избо-

ри и избори за членове на ЕП от РБ (чл. 130 ИК). Невъзстановените депозити пос-

тъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването. 
Пред КС е било образувано к.д. № 4 от 2011 г. по искане за обявяване противо-

конституционност на редица разпоредби на Изборния кодекс от 2011 г. (отм.), като 

в предмета на настоящия доклад интерес представлява произнасянето на Съда по 

чл. 78 и чл. 79 ИК (отм.) относно размера и условията за възстановяване на депози-

та. Размерът на предизборния депозит при президентски, парламентарни и евро-

пейски избори по ИК от 2011 г. е 10 000 лв. и се възстановява при условията на чл. 
79. Според молителите същият е неконституционна парична вноска за участие в 

избори, която представлява имуществен ценз, а в някои случаи се и конфискува. 

                                                           
1 Членовете, предложени от Министерството на външните работи, се командироват от министъра. 
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Поддържа се, че уредбата е дискриминационна – нарушава принципите за равенст-

во пред закона (чл. 6, ал. 2 КРБ), на равното избирателно право (чл. 10 КРБ) и по-

литическия плурализъм (чл. 11 КРБ). КС приема искането за частично основателно. 

При действието на КРБ изискването за внасяне на безлихвен депозит присъства в 

българското изборно законодателство от 1996 г. насам за участие в президентски 

избори, а за парламентарни избори – от 2005 г. Конституционната забрана (чл. 6, 
ал. 2) за неравно третиране по признак “имуществено състояние” и правилата на 

чл. 10 и чл. 42 относно избирателното право обаче се отнасят до физическите лица, 

а адресатите на чл. 78 и чл. 79 ИК са политически партии и инициативни комитети. 

Те не попадат в кръга от лица, обхванати от конституционната забрана по чл. 6, 
ал. 2. Размерът на безлихвения депозит по Кодекса от 2011 г. се равнява на макси-

малния размер на дарение за партия, коалиция или инициативен комитет. Този раз-

мер на депозита не е от естество да препятства свободното участие в изборите на 

субекти, които имат сериозно намерение да спечелят в избора, както и да участват 

системно в политиката. Конституционният съд възприема изборния депозит като 

конституционно допустим количествен ограничител на политическия плурализъм, 

имащ за задача да гарантира сериозност на участието в изборите и да консолидира 
партийната система срещу т.нар. партии раздробители. Съдът обаче заема правил-

ната позиция, че изборният депозит трябва да бъде удържан в разумни граници, 

очертани от условията и прага за възстановяването на депозита. Оспорената уредба 

изисква за политическа партия да е получила самостоятелно или в коалиция не по-
малко от 2% от действителните гласове на национално ниво; за инициативен коми-

тет на парламентарни избори – не по-малко от 1/4 от районната избирателна квота; 

за независими кандидати за президент/вицепрезидент и за член на ЕП от РБ – не 

по-малко от 2%. От 1996 г. до влизането в сила на ИК от 2011 г. въпросният праг за 

възстановяване е бил 1% и съответно 1/4 от районната избирателна квота, и се е 

съизмервал с действащата от 1990 г. при парламентарни избори бариера от 4%, т.е. 

ако е спечелила поне 4% от действителните гласове, партията “влиза” в Народното 

събрание, ако е спечелила поне 1% – възстановява ѝ се депозитът. Същият мащаб е 

прилаган и за независимите кандидати и инициативните комитети – ако кандидатът 

печели гласове, равни на районната избирателна квота, печели мандат, а ако дос-

тигне само 1/4 от нея – възстановява му се депозитът. В Изборния кодекс от 2011 г. 

изборният прагът от 4% за получаване на парламентарни мандати е запазен, както и 

получаването на 1/4 от районната изборна квота от независим кандидат, за да може 

да си възстанови депозита. Законодателят обаче е повишил двойно изискването към 

партиите за възстановяване на депозита – от 1% на 2% от гласовете на национално 

ниво, с което се отклонява от препоръките на Венецианска комисия. ИК необосно-

вано третира неравно партиите в сравнение с инициативните комитети – според 

Съда съразмерността е изкривена, конституционният принцип за равно избирател-

но право, както и принципът на ЕКЗПЧОС за честни избори са нарушени. КС при-

ема, че 2%-овият праг за възстановяване на депозита е в дисонанс и с действащи 

правни конструкции от други закони
1
, както и с конституционния принцип за поли-

                                                           
1 Например политически партии, които не са парламентарно представени, но на последните из-

бори са получили не по-малко от 1% от действителните гласове, получават ежегодно държавна 
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тически плурализъм, поради което уредбата в частта относно думите „две на сто“ е 

противоконституционна. В останалата част разпоредбите на чл. 79 ИК, както и 

чл. 78 ИК не са противоконституционни. 
 
2.3. Финансиране, свързано с предизборната кампания 

Тези въпроси са уредени в глава единадесета от първата част на действащия Из-

борен кодекс. Съгл. чл. 162 ИК основните източници на средства за кампаниите са 

собствени средства на партиите/членовете на коалициите/инициативните комите-

ти, на кандидатите и дарения от физически лица
1
. В 5-дневен срок от регистраци-

ята на партиите и коалициите за участие при всички видове избори и на инициа-

тивните комитети за участие при президентски избори и избори за членове на ЕП 

от РБ, ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, 

предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и 

длъжностите на лицата по чл. 164 ИК
2
. При промяна на лицата партията, коали-

цията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и 

длъжностите на новите лица в тридневен срок. Районните изборни комисии в 

срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в парла-

ментарни избори предоставят на СП данните за банковата им сметка за обслуж-

ването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по 

чл. 164, като при промяна на лицата новите имена и длъжности се съобщават на 

СП от инициативния комитет в 3-дневен срок. Общинските комисии в срок до 

5 дни от регистрацията на местните коалиции и на инициативните комитети за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставят на Сметната 

палата същите данни, като отново има срок от 3 дни за уведомяване при за промяна 

в обстоятелствата. 
Законът фиксира максимални суми за предизборната кампания. Според 

чл. 165 ИК общият размер на финансирането на предизборната кампания на парти-

ите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля следните суми: 

при избори за народни представители за НС – 3 млн. лв. за партия и за коалиция и 

200000 лв. за инициативен комитет; при избори за народни представители за Вели-

ко Народно събрание – 4 млн. лв. за партия и коалиция и 200 000 лв. за инициати-

вен комитет; при избори за президент и вицепрезидент и за членове на Европейския 

                                                                                                                                                               
субсидия съгласно чл. 26 от Закона за политическите партии, а съгласно ИК част от тях биха загу-

били депозита си. 
1 Партия, регистрирала кандидати, може да финансира предизборната си кампания със средства на 

партията, средства на кандидатите и дарения от физически лица. Коалиция, регистрирала кандидати, 

може да финансира кампанията си със собствени средства на участващите партии, на кандидатите и 

дарения от ФЛ, направени на някоя от партиите в коалицията. Инициативен комитет, регистрирал 

кандидат, може да финансира предизборната си кампания със средства на членовете на комитета, 

средства на кандидатите и дарения от ФЛ на лицето, отговорно за финансирането и счетоводната 

отчетност. 
2 Съгласно чл. 164 ИК всяка партия и инициативен комитет определят лице или лица, които да от-

говарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. 

Всяка коалиция определя една от партиите, която участва в нея, да отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната ѝ кампания и конкретно отговорни-

те лице или лица. 
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парламент от РБ: 2 млн. лв. за партия, коалиция и инициативен комитет при прези-

дентски избори, както и за партия и коалиция за избори за членове на ЕП от РБ, и 

100 хил. лв. за инициативен комитет за избори за евродепутати; при избори за об-

щински съветници и за кметове – 8 млн. лв. за партия и коалиция, и максималния 

размер на средствата по ал. 2, 3, 4 и 5 за инициативен комитет. Според ал. 2, за един 

кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000лв. в рамки-

те на общия размер на финансирането по предходната алинея, а за кандидат за кмет 

на община, в рамките на общия размер, може да се разходват: за община с населе-

ние до 30 000 жители – до 25 000 лв.; за община с население до 60 000 жители – до 

50 000 лв.; при население до 100000 жители – до 100 000лв.; при население до 

200 000 жители – до 250 000 лв.; при население до 500 000 жители – до 500 000 лв.; 

и при население над 500 000 жители – до 1 млн. лв. За кандидат за кмет на район, в 

рамките на общия размер на финансиране, може да се разходват: за район с населе-

ние до 25000 жители – до 20 000 лв.; при население до 50 000 жители – до 

40 000 лв.; при население до 100 000 жители – до 60 000 лв.; при население над 

100 000 жители – до 60 000 лв. За кандидат за кмет на кметство, в рамките на об-

щия лимит, могат да се разходват: за кметство с население до 1000 жители – до 

2000 лв.; при население до 3000 жители – до 6000 лв., и при кметство с население 

над 3000 жители – до 10 000 лв. При произвеждане на различни видове избори в 

една календарна година изискванията за финансиране се прилагат поотделно за 

всеки вид избор. 
В чл. 167 са посочени законовите ограничения относно размера на дарения-

та, а в чл. 168 – забраните за дарения от определени източници. Дарението от 

едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече от 

10000 лв. за календарна година; за един инициативен комитет и регистрирания от 

него кандидат/и – до 10 000 лв. Физически лица могат да предоставят за безвъзмез-

дно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет за кампанията само 

собствени движими и недвижими вещи, както и да им оказват безвъзмездни услуги, 

извършени само с личен труд. Когато общият размер на дарението от едно ФЛ или 

на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, над-
хвърли една минимална работна заплата, вносителят представя декларация по обра-

зец за произхода на средствата; когато ФЛ предостави за безвъзмездно ползване 

свои вещи за предизборната кампания, представя декларация за собственост. Пар-

тия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не 

може да получава: анонимни дарения; средства от юридически лица и еднолични 

търговци; средства от чуждестранни физически лица, с изключение на граждани на 

друга държава – членка на ЕС, които имат избирателни права по кодекса; средства 

от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни държавни 

предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с 

идеална цел. Такива субекти не могат да предоставят на участниците в изборите и 

свои вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги. Законът забра-

нява и безплатното използване на публичен административен ресурс за предизбор-

ната кампания. Кодексът предвижда и задължителен банков път за финансиране на 

приходите и р). Когато размерът на дарените/предоставени средства е над 1000 лв., 
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СП извършва проверка за съответствие между размера им и доходите на лицето
1. 

Резултатите от проверките се обявяват чрез единен публичен регистър, създаден 

по силата на чл. 171 ИК, който се поддържа от откриване на предизборната кампа-

ния до следващите избори от същия вид
2.  

Съгласно чл. 172 от Кодекса в 30-дневен срок след изборния ден представлява-

щият/представляващите партията, коалицията или инициативния комитет предста-

вят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, 

придружен с извлечение от банковата им сметка
3
. В същия срок доставчиците на 

медийни услуги, социологическите и рекламните агенции и агенциите за връзки с 

обществеността представят информация за предоставените услуги на партиите, 

коалициите и инициативните комитети
4
. СП публикува на интернет страницата си 

отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети в 15-дневен срок от 

изтичането на срока. Когато декларираните приходи и извършените разходи по 

предизборната кампания са над 1000 лв., Палатата извършва одит за съответствие. 
Важно значение при провеждането на предизборната кампания има равнопоста-

веността на кандидатите, за осигуряването на която печатните медии и онлайн но-

винарските услуги следва да предоставят еднакви условия и цени на всички участ-

ници, като информацията за това се обявява на интернет страницата им не по-късно 

от 40 дни преди изборния ден и се изпраща незабавно на СП и на ЦИК. Освен част-

ните медии, БНТ и БНР също могат да предоставят платено време на партиите, 

коалициите и инициативните комитети. Времетраенето на платените форми, време-

то и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния 

директор на БНТ, съответно БНР, и упълномощени представители на партиите, 

                                                           
1 Проверката обхваща периода от предходните избори от същия вид до деня на подаване на съот-

ветната декларация и за извършването ѝ се предоставя информация от НАП и други компетентни 

органи и институции в 1-месечен срок от получаване на искането. 
2 В него се публикуват: обстоятелствата по чл. 17 ЗПП; наименованието на коалиция-

та/инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват; наименованието на партията, 

определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната ѝ отчетност; имената 

на лицето или лицата, които отговарят за посочените обстоятелства; имената на дарителите, видът, 

целта, размерът или стойността на направените дарения; имената на кандидатите и на членовете на 

инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата; имената на фи-

зическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, 

срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите; 

декларациите за произхода на средствата, дарени или предоставени за кампанията, декларациите на 

физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи; наименованията 

на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с об-

ществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят. Информацията се 

изпраща на Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, като при про-

мени партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата 

информация. След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите относно изборите.  
3 Към отчета се прилагат и декларациите на дарителите, кандидатите и членовете на инициативни-

те комитети относно предоставените средства. 
4 Отчетите на участниците и информацията от медиите се предоставят по образец, утвърден от 

Сметната палата, и се публикуват на страницата ѝ в интернет. Образците на декларациите също се ут-

върждават от СП (не по-късно от 50 дни преди изборния ден) и се обявяват на интернет страницата ѝ. 
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коалициите и инициативните комитети
1
. Предизборните предавания по БНТ и БНР 

и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициатив-

ните комитети по тарифа, приета от МС не по-късно от 40 дни преди изборния ден, 

която се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Заплащането се извърш-

ва преди излъчване на предаването. Що се отнася до резултатите от допитвания и 

социологически проучвания, тяхното огласяване от деня на обнародване на ука-

за/решението за насрочване на изборите до изборния ден включително трябва да 

съдържа информация за възложителя, извършилата ги организация и източниците 

на финансиране. 
 
3. Административнонаказателни разпоредби във връзка с финансирането 
Изборният кодекс предвижда и административни наказания за нарушенията на 

изборния процес. В аспекта на финансирането Кодексът предвижда наказания за 

нарушение на общия размер на средствата, на забраните, свързани с финансиране-

то, на изискването същото да се извършва по банков път (глоба от 3000 до 

15 000 лв. за лицето по чл. 164 ИК), нарушение на изискванията за финансиране и 

подпомагане на кампанията (глоба от 2000 до 10 000 лв. за лицето по чл. 164 ИК), 

нарушение на изискванията за подаване на информация в регистъра (глоба на пред-

ставляващия от 3000 до 10 000 лв.), нарушение на изискването за представяне на 

отчет за предизборната кампания (глоба от 2000 до 10 000 лв. за представляващия).  
От представените разпоредби може да се направи изводът, че Изборният кодекс 

подробно урежда финансирането на изборите, различните му форми, източници и 

правни последици. Видима е тенденцията към детайлизация на този въпрос в най-
новото ни изборно законодателство. Въпросът е дали е нужно цялата уредба на 

заплащането на различните форми (например параметрите на участие на кандида-

тите в медиите) да бъде включена в избирателния закон. Считам, че ненужно ко-

дексът се обременява с толкова подробно съдържание, странично за основната ма-

терия, която урежда, а именно условията, организацията и реда за произвеждане на 

изборите у нас; оспорването на резултатите от изборите, условията и реда за по-

пълване на мандати (чл. 1 ИК). Допустимо е да се предостави възможност ЦИК да 

приема методически указания относно организацията на тези дейности, които са 

периферни по отношение на прекия изборен процес. 

                                                           
1 Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълно-

мощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети или се изработват от 

екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията 

и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Предаванията на регионалните телеви-

зионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите 

и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по същия ред. 
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ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИСКАЛНИЯ КОНТРОЛ, 
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гл.ас. д-р Нина Чилова,  
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Резюме: основната цел на настоящия доклад е да направи правна характерис-

тика на фискалния контрол осъществяван от Националната агенция по приходи-

те. Анализът на действащото законодателство дава основание да се направи 

изводът, че той е типичен данъчен контрол, чийто предмет се свързва парични 

обществени отношения. Фискалният контрол е специален, предварителен, външ-

новедомствен данъчен контрол. Той се реализира от органи на управление, които 

функционално и институционално са част от приходната администрация. Конт-

ролната компетентност на приходните органи включва типичните за контрола 

фази – установителна и фазата на въздействието.  

 

Ключови думи: органи по приходите, фискален контрол, контролна компетен-

тност 

 

Summary: The main objective of this report is to make the legal characterization of 

fiscal control exercised by the National Revenue Agency. Analysis of the current 

legislation gives grounds to conclude that he is a typical tax control the object is 

associated cash social relations. Fiscal control is a special, preliminary, extra-fiscal 

control. It is implemented by the authorities, functionally and institutionally part of the 

revenue administration. Control competence of the authorities audit includes typical 

control phases – and declaratory phase of impact  

 
 
На 01.01.2014 г. с изменение и допълнение на ДОПК законодателят нормативно 

регламентира осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с 

висок фискален риск на територията на Република България. Тези промени бяха 

продиктувани от необходимостта да се приемат ефективни мерки за защита на фис-

калната позиция и предотвратяване на неплащането на ДДС, корпоративни данъци 

и данъци върху доходите на физическите лица. В съответствие с измененията на 

ДОПК, Министерство на финансите издаде Наредба № Н-2 за условията и реда за 

осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален 

риск на територията на Република България и изискванията към фискалните конт-

ролни пунктове (Обн., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2014 г.). 
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Правната характеристика на фискалния контрол, предпоставя изясняването на 

важни въпроси, като определянето вида на този контрол, органите, които го осъ-

ществяват, тяхната контролна компетентност, както и актовете, които те издават, 

респективно правните последици от тях.  
Фискалният контрол е дефиниран в чл. 127а, ал. (4) от ДОПК като съвкупност от 

действия на органи по приходите с цел предотвратяване на укриването на данъци и  

данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок 

фискален риск на територията на Република България. От приложното поле на тази 

разпоредба са изключени стоките под митнически режим. Алинея 5 на визираната 

норма установява, че с фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, 

но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за за-

дълженията за данъци. Тези разпоредби според мен са основание фискалният конт-

рол да се характеризира като вид данъчен контрол. В правната литература послед-

ният е определен като контрол, който е насочен към съпоставяне на фактическото 

положение с предписанията на данъчно-правните норми, свързани с данъчното 

облагане
1
. Следователно няма съмнение, че предвидените от законодателя разпо-

редби, дефиниращи фискалния контрол, го определят като способ за законосъоб-

разното определяне на данъчните задължения, които биха възникнали от реализи-

рането на стоката предмет на фискален контрол. Хипотезите, свързани с осъщест-

вяването на фискален контрол, са императивно посочени, а именно: 
- Действия по фискален контрол върху движението на стоки – чл. 127б от 

ДОПК. 
- Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на стоки с фискален риск – 

чл. 127в от ДОПК. 
- Фискален контрол при вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален 

риск – чл. 127г от ДОПК. 
- Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вът-

решността на страната – чл. 127е от ДОПК. 
Законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 127, ал. от ДОПК във връзка с 

чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата, списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърж-

дава със заповед на министъра на финансите
2 по мотивирано предложение на из-

пълнителния директор на Националната агенция за приходите. Най-общо можем да 

кажем, че се касае за стоки, които се използват в схеми за измами с ДДС, и които са 

идентифицирани от приходната администрация като рискови, а именно: плодове и 

зеленчуци, захар и продукти за производство на захар, месо и местни продукти, 

мляко, брашно и др. 
Освен обекта на контрол, друг критерии, който има значение за характеризира-

нето на контрола, това са органите на държавно управление, натоварени с опреде-

лена контролна компетентност. Съгласно разпоредбите на чл. 1 2 от ДОПК и чл. 4, 
чл. 8 от Наредбата № Н-2 фискалният контрол се реализира от органите по прихо-

                                                           
1 Петканов, Г. Данъчен процес. С., 1996 г., с. 36. 
2 Със заповеди на министъра на финансите от 02.01.2014, 13.06.2014, 23.03.2015 г. са посочени за 

стоки с висок фискален риск преди всичко различни видове плодове, зеленчуци, месни и рибни про-

дукти, захар, млечни изделия и т.н. 



360 

дите, оправомощени за това със заповед на изпълнителния директор на НАП. Сле-

дователно няма съмнение, че органите на държавно управление, които осъществя-

ват този контрол, са функционална и организационна част от приходната админис-

трация. 
Въз основа на изложените аргументи бихме могли да определим фискалния кон-

трол като типичен вид данъчен контрол. За по-голяма систематика на изследването 

фискалният контрол следва да бъде разгледан и с оглед на съществуващите в прав-

ната литература традиционни критерии, чрез които се диференцират видовете кон-

трол на отделни подвидове. 
А) С оглед на принадлежността на контролния орган и адресата на контрола към 

една система контролът се обособява на вътрешноведомствен и външноведомст-

вен
1
. На базата на този критерий принадлежността на фискалния контрол към вън-

шноведомствения контрол е безспорна поради обстоятелството, че адресатът на 

контрола стои извън организационната и функционалната структура на контролни-

те органи – органите по приходите. 
Външноведомственият контрол има и друга важна характеристика. Неговото 

упражняване предпоставя подчиненост на подконтролните субекти на правна рег-

ламентация, провеждана и прилагана от овластен извънведомствен контролен ор-

ган. Адресатите на контрола са задължени, когато извършват определена дейност, 

да се съобразяват с правилата от данъчен характер, установени в законодателство-

то
2
. Следователно обхватът на контролните правомощия при външноведомствения 

контрол се изгражда върху основата на задължителността на установената данъчно-
правна регламентация.  

Принадлежността на фискалния контрол към външноведомствения контрол е 

несъмнена поради обстоятелството, че субектите, които осъществяват стопанска 

дейност със стоки с висок фискален риск на територията на Република България са 

подчинени на нормативно установен данъчно-правен режим. 
От гледна точка на органите на управление и тяхната компетентност външнове-

домственият контрол може да бъде общ и специален. Според мен фискалният конт-

рол е специален външноведомствен контрол, тъй като въз основа на разпоредбите 

на ДОПК, ЗНАП и Наредбата № Н-2 органите по приходите упражняват специфич-

ни контролни правомощия в качеството си на органи на държавно управление.  
Б) Общоприетият разграничителен критерий за делението на контрола на пред-

варителен, текущ и последващ е свързан с момента, в който се реализира контро-

лът. Традиционно данъчният контрол е определян като последващ вид финансов 

контрол поради обстоятелството, че той се осъществява върху вече осъществена 

дейност
3. 

От това принципно виждане за данъчния контрол според мен съществуват от-
клонения в посока на аргументиране на тезата, че той има проявления и на предва-

                                                           
1 Вж. Ангелов, А. Обезпечаване законността в държавното управление на НРБ. С., 1952, с. 146-

149; Лазаров, К. Административно право. С., 2000, с. 214. 
2 Вж. Златарев, Е., В. Христофоров. Финансово право на НРБ. С., 1983, с. 150. 
3 Вж. Петканов, Г. Данъчен процес. С., 1996, с. 40. 
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рителен, и на текущ контрол
1
. Фискалният контрол е пример в посока на съществу-

ването на предварителен данъчен контрол, поради факта, че той се осъществява 

превантивно с цел да се предотвратят укриването на данъци и на данъчни измами, 

които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на 

територията на страната.  
Друг, критерии, който има отношение към характеристиката на контрола това е 

контролната компетентност на органите натоварени да извършват фискален кон-

трол.  
В правната ни литература убедително е обосновано становището за правосубек-

тността на държавните органи като компетентност. Тя е призната от закона 

възможност за правообладание, програмирана от правната норма система от пра-

вомощия, която предхожда, обуславя и се реализира в конкретни правомощия
2. 

Контролната компетентност като всяка властническа правосубектност е специална 

система от правомощия, очертана от нормативните актове. Понятието “конт-

ролна компетентност” е обединителният център, основното ядро, върху което се 

наслагва и анализира цялата контролно-правна материя
3. 

Всяка контролна компетентност включва два дяла, две съставки, които иманент-

но са свързани една с друга, формират единството на контролния процес и същев-

ременно формират двете му основни фази – установителната и фазата на въздейст-

вие. В своята съвкупност те дефинират видовата характеристика на контрола като 

специфична управленска административна дейност
4. 

На първо място трябва да се посочат контролноустановителните правомощия 
на органите по приходите, които изпълват съдържанието на първата съставка на 

контролната компетентност. Съгласно чл. 12, ал. 2 и 3 от ДОПК във връзка с 

чл. 127а-127ж от ДОПК органите по приходите при осъществяване на фискален 

контрол са овластени с правомощия, насочени към спиране на транспортните сред-

ства и проверки на документи придружаващи стоките, превозни документи и др., 

свързани с движението на стоки с висок фискален риск, с оглед на спазване на 

действащото законодателство във връзка с установяване на данъчни задължения 

свързани с реализирането на тези стоки. С оглед на предметното съдържание на 

визираните правомощия можем условно да ги разделим на документални и матери-

ални. Към първата група спадат правомощията, свързани с проверка на документи 

за самоличност, фактури, или други документи и носители на информация, които 

са свързани с превозната стока (чл. 12, ал. 2, т. 2, 3,4, 5 от ДОПК). Съгласно чл. 13 
от Наредбата органите по приходите извършват проверка на документите, придру-

                                                           
1 Текущият контрол протича едновременно с осъществяване на дейността. По същността си той е 

контрол на периодичната отчетност, чиято срочност може да бъде месечна, тримесечна, шестмесечна 

и т.н. С оглед на този критерий бихме могли да посочим като форма на текущ контрол например кон-

трола, който се осъществява от приходната администрация чрез ежемесечните справки-декларации на 

данъчните субекти по Закона за данък върху добавената стойност. 
2 Вж. Костов, М. Правосубектността като компетентност на държавен орган. – Правна мисъл, 

1979, № 3, с. 41. 
3 Вж. Димитров, В. Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публич-

ноправна уредба. С., 1996, с. 195.  
4 Вж. Костов, М. Финансоворевизионен контрол..., с. 21. 
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жаващи стоката, за да идентифицират вида и количеството, доставчика/продавача 

на стоката, получателя (купувача на стоката).  
Освен това контролните органи разполагат и с провомощието да извършват 

материално проверяване – проверка на място. Това правомощие включва ред прав-

ни възможности. Преди всичко това е правото на свободен достъп до мястото на 

получаване/разтоварване на стоката/обект, склад, помещение, съоръжение и други 

места за съхранение (чл. 12, ал. 2, т. 7), правото да извършва физически контрол на 

стоката на мястото на разтоварване/получаване по вид и количество (чл. 12, ал. 2, 
т. 8 от ДОПК), да поставя и отстранява технически средства за контрол на транс-

портната средство, с което се превозва стоката (чл. 12, ал. 2, т. 6 от ДОПК). 
В контролноустановителните правомощия като важна съставна част са право-

мощията по осигуряване и събиране на доказателства. Така например органът по 

приходите има възможност да изисква от явилия се получател на стоката или негов 

представляващ писмени обяснения по реда на чл. 56 от ДОПК за това кой е собст-

веник на получената стока. Ако същият обясни, че собственикът на стоката е лице, 

различно от посочения в товарителницата получател (стоката се получава със за-

дължение да се предава на реалния собственик), му се изискват и писмени доказа-

телства за тези факти (например сключен писмен договор между получателя по 

товарителницата и собственика на стоката). 
В своята съвкупност така очертаните правомощия формират съдържанието на 

установителната компетентност на органите по приходите. Логичен завършек 

на всяка установителна компетентност е правомощието да се съставят актове с ус-

тановителен характер, в които са инкорпорирани резултатите от извършените про-

верки. Нормативно основание за това установително контролно правомощие нами-

раме в чл. 127, ал. 6 от ДОПК. За всяко действие при извършване на фискалния 

контрол върху движението на стоки се съставя протокол. Теоретично и практичес-

ки е възможно контролната компетентност на органите по приходите да се изчер-

пят само с упражняването на контролноустановителните правомощия, т.е. със със-

тавянето на удостоверителния акт, без да се стигне до поставянето в действие на 

контролновъздействащите правомощия. 
Практиката обаче доказва, че много по-често е налице хипотезата, в която въз 

основа на констатациите – резултат от упражняването на установителните право-

мощия, се стига до привеждане в действие на правомощията за въздействие. 

На първо място трябва да бъдат посочени правомощията, които се свързват с 

възможността за прилагане на юридическа отговорност спрямо проверяваните 

лица. Съгласно чл. 12 във връзка с чл. 279 от ДОПК и чл. 9 от Наредбата органите 

по приходите, в случай че констатират извършени административни нарушения, 

съставят актове за нарушения и издават наказателни постановления
1
. Поставянето в 

ход на административнонаказателната отговорност и възможността да се налагат 

имуществени санкции по същество реализират правомощията за контролно въз-

действие на органите на приходната администрация. Тяхното съдържание се изчер-

                                                           
1 Съгласно цитираната разпоредба актове за установяване на нарушения се съставят от органите 

по приходите, съответно от публичните изпълнители, а наказателни постановления се издават от 

изпълнителния директор на НАП или упълномощено от него лице съгласно чл. 279 от ДОПК. 
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пва само с инициирането на производството за административно наказване. Самото 

реализиране на отговорността обаче не е част от контрола, тъй като е правораздава-

телна, а не изпълнително-разпоредителна дейност
1
. Поради това в състава на конт-

ролната компетентност влиза само правомощието да се постави в ход производ-
ството за прилагане на административнонаказателната отговорност, в сезиране на 

санкциониращия орган.  
Като следващо правомощие за въздействие трябва да посочим искането, което 

органът по приходите може да отправи до публичния изпълнител за налагането на 

обезпечителни мерки. Съгласно чл. 127, ал. 2, т. 9 от ДОПК при осъществяване на 

фискален контрол органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния 

изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратя-

ване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие от 

които събирането на задълженията за данъци ще бъде невъзможно или значително 

ще се затрудни. Ето защо провомощието, свързано с искането за налагане на обез-

печителните мерки, има ключово значение, тъй като е насочено да гарантира успе-

шен изход на предстоящия изпълнителен процес. 
На последно място, но не по значимост трябва да се разгледат актовете, които 

издават органите по приходите, упражняващи фискален контрол.  
Законодателят е предвидил в чл. 127а, ал. 6 от ДОПК, че за всяко действие при 

извършване на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален 

риск компетентните органи съставят протокол. Тези актове на органите по прихо-

дите по своята правна същност са констативни, тъй като волеизявлението на органа 

е насочено към удостоверяване на релевантни факти и обстоятелства, станали им 

известни при реализиране на техните контролни правомощия. Тези актове имат 

основно две функции. Сезираща, която се изразява в това, че неговото издаване 

може да сезира компетентния орган да инициира например ревизионно, изпълни-

телно или административнонаказателно производство. На следващо място трябва 

да посочим тяхната доказателствената функция, тъй като този акт се явява доказа-

телство за извършените от органите по приходи процесуални действия. Тези харак-

теристики безспорно предпоставят приобщаването на протоколите към процесуал-

ните актове по смисъла на чл. 21, ал. 5 от АПК.  
От направения анализ на фискалния контрол върху стоки с висок фискален риск, 

можем да изведем следните специфични характеристики:  
Той е типичен данъчен контрол, чийто предмет се свързва парични обществени 

отношения. Фискалният контрол е специален, предварителен, външноведомствен 

данъчен контрол. Той се реализира от органи на управление, които функционално и 

институционално са част от приходната администрация. Контролната компетент-

ност на тези органи включва контролноустановителни и контролно-въздействащи 

правомощия.  

                                                           
1 Вж. Костов, М. Финансоворевизионен контрол..., с. 24. 
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ФУНКЦИИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДИСПОЗИЦИИ  
НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ НА ОСОБЕНАТА ЧАСТ  

НА НК В НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА ЗАЩИТА НА БИЗНЕСА 

ас. д-р Пресиян Марков,  

катедра „Наказателноправни науки“, УНСС, 

pressiyanmarkov@gmail.com 

Резюме: опростените диспозиции на нормите на Особената част на Наказа-

телния кодекс не е необходимо да се заменят с описателни, тъй като изпълняват 

специфични функции и са изключително подходящи за осигуряване на наказател-

ноправна защита на бизнеса в условията на бързо променяща се и правно нерегла-

ментирана стопанска среда. 

 

Ключови думи: опростена диспозиция, функции на наказателноправните нор-

ми, принципи на наказателното право 

 
Summary: The simplified dispositions of the Criminal Law rules in the Special part of 

Bulgarian Criminal Code do not need to be replaced with descriptive ones because they 

have special functions, which make them especially suitable for the legal protection of 

business in rapidly changing and legally unregulated environment. 

 

Key words: simplified disposition, functions of Criminal Law rules, principles of 

Criminal Law 

 
 
Диспозициите на нормите на особената част на Наказателния кодекс (НК) съ-

държат описание на видовете престъпления. Според начина, по който се описва 

престъплението, диспозициите се делят на четири вида – описателни, препращащи, 

бланкетни и прости
1
. Видовото разнообразие на диспозициите е налице поради 

различната юридическа техника, която се използва за формулиране на нормите. 

Различията между отделните видове диспозиции обаче не са чисто езикови. Не ста-

ва дума единствено за разнообразие в лексикалното изразяване на нормата. Всеки 

вид диспозиция има различна служебна роля, която е израз на приоритетното при-

лагане на един или друг принцип на наказателното право. 
Описателната диспозиция се изгражда чрез изброяване на всички необходими 

признаци на вид престъпление. Тя е израз на принципа на законността и нейната 

                                                           
1 Вж. Долапчиев, Н. Наказателно право. С., 1994 г., с. 61-62; Ненов, И. Наказателно право на РБ. 

Обща част. Книга първа. С., 1991 г., с. 83-86; Стойнов, Ал. Наказателно право. Обща част. С., 1999 г., 

с. 80-82; Гиргинов, А. Наказателно право на РБ. Обща част. С., 2002 г., с. 30-33. 

mailto:pressiyanmarkov@gmail.com
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функция е да установи изчерпателен юридически критерий дали едно деяние е 

престъпление от определен вид.  
Препращащите и бланкетните диспозиции не изразяват всички признаци на вида 

престъпление. За тяхното попълване се препраща към други норми. Тези два вида 

диспозиции са израз на принципа на законова икономия.  
Признаците на вида престъпление, описано в препращаща диспозиция, се по-

пълват от друга, описателна диспозиция в НК. По този начин се осигурява еднакво 

разбиране на наказателноправните понятия. 
Бланкетните диспозиции препращат към други норми извън НК

1
. Този подход 

позволява стабилност на наказателноправната защита, тъй като не е необходимо 

при промяна на отрасловата уредба на определен вид обществени отношения на-

равно с това да се изменя и НК. В съответното наказателно производство се взема 

предвид онази отраслова правна уредба, която е била в сила по време на извършва-

не на деянието. 
Простата диспозиция означава престъплението с общоизвестен термин, без да по-

сочва признаците му. Такива диспозиции понастоящем няма в НК, но съществува 

една разновидност на простата диспозиция, която нерядко се използва. Става дума за 

така наречената опростена диспозиция, в която някои признаци на вида престъпление 

се описват, а други само се означават с общоизвестен термин. Например чл. 220 от 

НК инкриминира сключването на неизгодна сделка. Сделката, разбира се, е правно 

понятие, чиято уредба е в Закона за задълженията и договорите. Т.е. в тази си част 

диспозицията на чл. 220 от НК е бланкетна. Но изгодността на сделката е чисто ико-

номически термин, т.е. диспозицията е и опростена. 
Опростените диспозиции се критикуват наравно с простите като неясни и проти-

воречащи на принципа на законността
2
. Изразено е мнение, което се подкрепя и до 

днес, че простите диспозиции трябва да се заместят с описателни. Това мнение обаче 

датира от средата на ХХ век, когато България има планова икономика. В условията 

на свободен пазар обаче този възглед трябва да се преосмисли. Липсата на отраслова 

правна регламентация на множество аспекти на стопанската дейност при пазарната 

икономика в никакъв случай не означава липса на наказателноправна защита. 
Опростената диспозиция позволява включване на неправни понятия в наказа-

телноправната система точно в случаите, в които определени обществени отноше-

ния няма нужда да се регламентират, а само да се защитят правно. Неправният тер-

мин (в дадения пример – изгодността на сделката) се смята за общоизвестен, което 

означава две неща. Първо, това е термин с несъмнено съдържание, т.е. става дума 

за случаи, в които неизгодността е очевидна за всички. Второ, в случаите на съмне-

ние дали една сделка е неизгодна или не следва да се приложи правилото „при съм-

нение – в полза на обвиняемия“, т.е. деецът трябва да бъде оправдан. Цитираното 

правило е израз на принципа на хуманизма, който изисква минимален обхват на 

наказателната принуда. Това означава не само по-леки наказания, но и все по-малко 

деяния да се третират като престъпления. 
                                                           

1 Вж. Груев, Л. Бланкетни наказателноправни норми. С., 1997 г., с. 22. 
2 Вж. Ненов, И. Наказателно право на РБ. Обща част. Книга първа. С., 1991 г., с. 85; Стойнов, Ал. 

Наказателно право. Обща част. С., 1999 г., с. 82. 
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Посочените аргументи водят до два извода: 
1. Опростената диспозиция позволява да се установи нормативна връзка между 

правните правила и другите обществени правила, включително икономическите. 
2. Опростената диспозиция позволява принципът на хуманизма да се прилага 

още по-пълно и последователно. 
По тези причини смятаме опростените диспозиции за изключително подходящи 

за осигуряване на наказателноправна защита на бизнеса в условията на бързо про-

меняща се и правно нерегламентирана стопанска среда. 
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ДОПУСТИТЕЛСТВО В НАКАЗАТЕЛНОТО  
И АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО 

ас. д-р Петя Митрева,  

катедра „Наказателноправни науки“, УНСС 

Резюме: докладът съсредоточава вниманието си върху допустителството ка-

то престъпление и административно нарушение. Въз основа на сравнителен ана-

лиз се прави извод за различното приложно поле на съставите на двете правона-

рушения, които произтичат от различия в признаците относно обекта, обектив-

ната и субективната страна и обосновават различния по вид юридическа отго-

ворност. 

 

Ключови думи: допустителство; престъпление; административно нарушение 

 

Summary: The report focuses on specifics of the admissibility as a crime and as an 

administrative offense. Based on comparative analysis the author concludes that the 

scope of the two offenses is different. This difference is the result of differences in the 

objective and subjective elements of the offences, and justify different types of liability. 

 

Key words: admissibility; crime; administrative offence 

 

 

Наказателноправните и административните въпроси, свързани с противодей-
ствието на допустителството, са част от общия проблем, касаещ разграничителния 

критерий между престъпленията и административните нарушения от един и същ 

вид
1. Липсата на яснота по отношение на разликата между двата вида правонару-

шения намира израз в широкото приложение на норми и институти на НК в сфера-

та на административното наказване. Легалната основа за приложението на нормите 

на общата част от НК по отношение на административните нарушения е чл. 11 от 

ЗАНН
2. Нормата се основава на общите исторически корени и сходството между 

                                                           
1 Този въпрос е дискусионен в правната теория. К. Лютов посочва, че степента на обществена 

опасност е основната разлика между престъпленията и административните нарушения. (Обществе-

ната опасност на деянието по наказателното право на НРБ. С., 1960 г.,  с. 84.) Тезата се застъпва и от 

административната теория. Вж. Дерменджиев, Ив. Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право 

на Република България. Обща част. С., 2012 г., с. 309. Според Г. Бойчев административните нару-

шения не са общественоопасни, а общесвеновредни деяния. По този начин авторът подчертава 

качествената разлика между двата вида правонарушения. Вж. Бойчев, Г. Курс по обща теория  на 

правото. С., 2010, с. 63.  
2 Чл. 11 ЗАНН по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорност-

та, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Нака-

зателния кодекс, доколкото в този закон не се предвижда друго. 
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престъпленията и административните нарушения, което предопределя и идентични 

принципи за реализиране на наказателната и административната отговорност. От 

своя страна концепцията на ЗАНН за реализиране на административнонаказателна-

та отговорност е специфична спрямо тази на НК. Ето защо всяко необосновано или 

инертно прилагане на институти от общата част на НК по отношение на админист-

ративното наказване води до неефективното използване на ресурса на администра-

тивната отговорност
1.  

Тези въпроси намират своето специфично проявление по отношение на допус-

тителството в двата правни отрасъла. Независимо дали осъществява състава на 

чл. 285 от НК, или осъществява административноправен състав, допустителството е 

противоправно поведение със сложна конструкция. Съставът на чл. 285 от НК 

предвижда, че длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да 

извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с нака-

занието, предвидено за извършеното престъпление. Общата норма, която предвиж-

да административнонаказателна отговорност за допустителя, е чл. 24, ал. 2 от НК: 

„За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на 

предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, 

които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали 

да бъдат извършени.“ В съответствие на чл. 10 от ЗАНН допустителството е пред-

видено като състав на административно нарушение в редица нормативни актове, 

регулиращи обществените отношения в сферата на държавното управление
2. 

Въпросът, който се поставя, е дали проявлението на допустителството в качес-

твото му на административно нарушение, респ. престъпление, зависи единствено 

от вида на първичното правонарушение. Приемането на тази теза означава, че 

вида на юридическата отговорност на допустителя зависи единствено от това да-

ли деянието на подчинения осъществява състав на престъпление или администра-

тивно нарушение. От своя страна това би наложило извода за идентичност на ос-

таналите признаци на съставите на допустителството в административното право 

и съставът на престъплението по чл. 285 от НК. Застъпването на противополож-

ната теза аргументира извод за специфики на правната фигура на допустителство-

то в административното и наказателното право, които се проявяват независимо от 

вида на първичното правонарушение. От това следва, че съставите на допустител-

ството в административното и наказателното право имат не само различно при-

ложно поле, но се различават и по признаците относно обекта, обективната и су-

бективната си страна. 
Независимо от това дали осъществява състава на чл. 285 от НК, или осъществя-

ва състава на административно нарушение, допустителството се осъществява при 

неправилно функциониране на управленските служебни отношения, които възник-

                                                           
1 Това е отбелязано и по отношение на приложното поле на други норми и институтите. Специ-

фиките на двата правни отрасъла дават основание за критика по отношение приложението на чл. 93, 

т. 9 от НК спрямо маловажните случаи на административни нарушения. Вж. Зиновиева, Д. Малова-

жен случай в административното наказване. С., 2011, с. 20-24. 
2 Чл. 257, ал. 1, т. 6 и чл. 269 от Закона за горите; чл. 80, ал. 3 от ЗЗДискр.; чл. 117, ал. 3 от ЗЗКИ и др.  
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ват между ръководни длъжностни лица и подчинените им
1. Поведението на страни-

те по служебното правоотношение – допустителя и неговия подчинен протича в 

разрез със служебните им правомощия. Това поставя въпроса за възникване на дис-

циплинарна отговорност. Необходимостта от административнонаказателна и нака-

зателна защита срещу бездействието на ръководните длъжностни лица се обосно-

вава от факта, че вследствие неправилното функциониране на служебната дейност 

се засягат и значими извънслужебни отношения. Ето защо в литературата с основа-

ние е изтъкнато, че допустителството има сложен обект.
2 Следователно особенос-

тите между престъплението по чл. 285 от НК и допустителството в административ-

ното право следва да се търсят на плоскостта на степента на засягане на служебно-

то правоотношение, както и в зависимост от вида, характера и степента на засягане 

на накърненото извънслужебно отношение. 
Кръгът обществени отношения, които се накърняват от престъплението по 

чл. 285 от НК е по-широк, тъй като първичното престъпление може да осъществява 

съставите на престъпленията по служба, както и всяко друго престъпление, свърза-

но със службата или работата на дееца. Съставите на допустителството в сферата 

на административното право са изрично установени. На основание чл. 10 от ЗАНН 

допустителството се наказва само в предвидените от закона случаи, а съставите на 

допустителството и първичните административни нарушения засягат реда на дър-

жавно управление, в хипотезите, когато степента на обществена опасност не е дос-

татъчно висока, за да обоснове наказателноправна защита. 
И в двата правни отрасъла съставите на допустителството са вторични. Извър-

шеното правонарушението на друго административно (наказателно отговорно) ли-

це е обективно условие от състава на допустителството
3. Връзката между деянията 

на допустителя и подчиненото лице се проявява въз основа на служебното право-

отношение, по което те са страни, следователно тя е обективна. Наличието ѝ се 

проявява при липса на общност на умисъла между допустителя и подчинения. При-

чината за това е, че двете деяния засягат различни елементи на служебното право-

отношение, с различна насока на въздействие и при различен механизъм на засяга-

не. По това допустителството се различава отсъучастието, което е функционален 

институт на общата част от НК и повишава степента на обществена опасност на 

едно престъпно деяние (а в изрично предвидените случаи и на административното 

нарушение)
4. 

Независимо от вида си, допустителството се осъществява чрез бездействие. До-

пустителят не осъществява дължимо поведение, чийто източник е законовата и 

подзаконова нормативна уредба, уреждаща служебната дейност в съответната ор-

ганизация или предприятие. Неизпълнението на дължимото поведение води до съз-

даване на благоприятни условия за осъществяване на престъпление, респ. админис-

                                                           
1 Лютов, К. Наказателно право на НРБ (особена част). Том първи. С., 1987 г., с. 297. 
2 Филчев, Н. Въпроси на наказателното право и съдебната практика. С., 2014 г., с. 225. 
3 Лютов, К. Цит. съч., с. 298. 
4 В теорията е безспорна разликата между допустителството и помагачеството, като форма на съу-

частие. Вж. Филчев, Н. Цит. съч., с. 228-229; Лютов, К. Цит. съч., с. 298. 
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тративно нарушение от страна на подчиненото лице
1
. От обективна страна е доста-

тъчно благоприятната среда, създадена от липсата, или недостатъчното упражняване 

на ръководни и контролни функции да е улеснила правонарушението на подчинения. 

Последният от своя страна може да съзнава, че е улеснен от неефективното изпълне-

ние на ръководство и контрол, без това да е задължителен признак от субективна 

страна на неговото деяние. Със започването на изпълнителното деяние на подчине-

ния законът свързва и началния момент на допустителството. Бездействието на ръко-

водителя до този момент следва да се санкционира само като нарушение на служеб-

ната дисциплина, защото не се отразява отрицателно върху обществени отношения 

извън служебната сфера. Тези отношения се засягат пряко от деянието на подчине-

ното лице, което е извършено при или по повод службата или работата му
2. 

На тази плоскост се прокарва още едно различие между допустителството в на-

казателното и административното право. В теорията е установено, че престъплени-

ето на подчинения може да е спряло във фазата на наказуемото приготовление и 

опита
3
. От своя страна това е почти без приложение по отношение на администра-

тивните нарушения, с оглед ненаказуемостта на приготовлението (чл. 9, ал. 1 от 

ЗАНН) и наказуемостта на опита само в предвидените от закона случаи (чл. 9, ал. 2 
от ЗАНН.)  

Административното законодателство предвижда и отговорност за допустител-
ство във връзка с реализиране на имуществената отговорност по чл. 83 от ЗАНН, 

при неизпълнение на задължение към държавата и общината от страна на юриди-

ческо лице и едноличен търговец, при осъществяване на дейността им – въпрос, 

който остава извън приложното поле на НК.  
Различните характеристики на съставите на допустителството в наказателното и 

административното право намират различния законодателен подход по отношение 

на субективната страна на допустителството по чл. 285 от НК, спрямо допустителс-

твото в административното право. Чл. 285, ал. 1 от НК предвижда съзнателно до-

пускане извършването на престъпление от подчинено лице. Безспорно установено е 

в теорията и съдебната практика, че се касае за умишлено деяние. Представите на 

дееца включват съзнанието, че се върши престъпление, както и съзнание за задъл-

жението на дееца, в качеството му на ръководител да предприеме законоустанове-

ни мерки, които да попречат на извършването на престъплението. 
Възниква въпросът дали допустителството в административното право е умиш-

лено деяние, аналогично на престъпния състав. По въпросите на вината чл. 10 от 

ЗАНН препраща към общата част на НК, но при различен подход по отношение 

наказуемостта на непредпазливите деяния. Чл. 11, ал. 4. от НК установява, че не-
                                                           

1 В литературата се поставя въпросът за наличието, респ. липсата на причинна връзка между прес-

тъплението на допустителя и това на длъжностното лице. Някои автори разглеждат деянието, извър-

шено от подчиненото лице като резултат от бездействието на допустителя. (Лютов, К. Цит. съч., 

с. 298; Михайлов, Д. Проблеми на наказателното право. Особена част. С., 2008 г., с. 318). Противопо-

ложното становище се възприема от Н. Филчев (Въпроси на наказателното право и съдебната практи-

ка. С., 2014 г., с. 228). 
2 Решение № 140/31.03.1972 г. по н.д. № 49/72 г. на II н.о. на ВС.  
3 Лютов, К. Цит. съч., с. 298; Ненов, Ив. Наказателно право на Народна република България. Осо-

бена част. Том 2. С., 1959 г., с. 220. 
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предпазливите престъпления се наказват само в предвидените от закона случаи. 

Принципът намира израз в особената част на НК чрез предвиждане на наказателна 

отговорност за непредпазливи деяния само от категорията на резултатните престъп-

ления на реално увреждане. Това позволява спрямо деянията с по-ниска степен на 

обществена опасност да се използват пълноценно ресурсите на административнона-

казателната отговорност. Този последователен и диференциран подход по отноше-

ние на непредпазливите деяния намира израз в чл. 7, ал. 2 от ЗАНН, предвиждащ, 

че непредпазливите деяния не се наказват само в изрично предвидените случаи. 
За разлика от състава на допустителството по чл. 285 от НК, чл. 24, ал. 2 от 

ЗАНН не предвижда „съзнателно допускане“ извършването на административно 

нарушение. Това означава, че ако законодателят обяви за наказуеми само деянията, 

осъществени с умишлена форма на вина, той трябва да го предвиди в специалното 

административно законодателство. Това аргументира извода, че допустителството 

в административното право може да бъде осъществено както с умишлена, така и с 

непредпазлива форма на вина.  
Като допълнителен аргумент в подкрепа на наказуемостта на непредпазливото 

допустителство е и систематичното тълкуване на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН. Ако зако-

нодателят имаше предвид само умишлената форма на вина, той щеше да използва 

конструкцията „съзнателно е допуснал“, аналогично на разпоредбата на чл. 26, 
ал. 3, предвиждаща отговорността на родителите, попечителите и настойниците по 

отношение на извършени административни нарушения от малолетни, наказателно 

неотговорни непълнолетни и невменяеми лица. 
Посочените специфики на престъплението по чл. 285 от НК и административни-

те състави на допустителство обосновават и различния подход по отношение на 

наказуемостта. Допустителството в наказателното право получава наказанието, 

предвидено за извършеното престъпление. Това означава, че характерът на общест-

вената опасност на допустителството по чл. 285 от НК се проявява в зависимост от 

характера и ценността на засегнатото от първичното престъпление обществено 

отношение. От своя страна конкретната степен на обществената опасност на допус-

тителството следва да се отчете при индивидуализацията на наказанието при усло-

вията на чл. 54 от НК. В административното законодателство отговорността за до-

пустителството и първичното административно нарушение е диференцирана
1
. Това 

означава различна законодателна оценка относно тежестта на „допуснатото“ нару-

шение и бездействието на ръководния служител в зависимост от вида и характера 

на ръководните функции, от обема на правомощията на длъжностните лица и от 
тяхното значение за пресичане на противоправна дейност на подчинените им.  

В заключение може да се направи изводът, че кръгът от деяния, които осъщест-

вяват признаците на състава на допустителството по чл. 285 от НК и администра-

тивните състави, е различен. Наказателният състав на допустителството има раз-

лично приложно поле, засяга най-сериозните форми на неосъществяване на слу-

жебни правомощия при умишлена форма на вина от страна на допустителя. От дру-

га страна, допустителството в административното право обхваща и случаите на 

                                                           
1 Например чл. 117, ал. 3 от ЗЗКИ; чл. 80, ал. 3 от ЗЗДискр. и др.   
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непредпазливо бездействие както по отношение на подчинени длъжностни лица, 

така и по отношение на юридически лица и еднолични търговци във връзка с отго-

ворността по чл. 83 от ЗАНН. Различното приложно поле на допустителството в 

наказателното и административното право са израз на диференциран законодателен 

подход на защита срещу бездействието на ръководни длъжностни лица, с пълно-

ценно използване на ресурсите на административното наказване. 
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НОРМАТИВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТНОШЕНИЯТА  
МЕЖДУ ВЪНШНИЯ ОДИТ,  

ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ И ФИНАНСОВАТА ИНСПЕКЦИЯ 

ас. Свилена Симеонова,  

катедра „Публичноправни науки“, УНСС 

Резюме: докладът разглежда основните прилики и разлики между Сметната 

палата, вътрешния одит и финансовата инспекция, които са ключовите компо-

ненти на финансово-контролната система. Сравнението между тези органи има 

за цел да се очертае базата за взаимоотношенията между тях. Доброто взаимо-

действие допринася за подобряване на ефективността на одита и инспекцията в 

публичния сектор като цяло. Прави се преглед на разпоредбите на действащото 

законодателство, които съставляват правната рамка на взаимодействието. Да-

ват се предложения за усъвършенстване на законодателството в тази област. 

 

Ключови думи: вътрешен одит, финансова инспекция, външен одит, Сметна 

палата, система за управление и контрол, споразумение за сътрудничество, пра-

вомощия 

 

Summary: The report examines the major similarities and differences between the 

National Audit Office, Internal Audit and Financial inspection, which are key 

components of the financial management and control system. The comparison between 

these institutions and functions aims to outline the framework of the relationships 

between them. The better coordination contributes to the improvement of the audit and 

inspection effectiveness in public sector in general. A review of the current legislation, 

regarding the coordination is made. Recommendations for improvement of the legislation 

in this area are given.  

 

Key words: Internal Audit, Financial Inspection, External Audit, Supreme Audit 

Institution, Management and Control System, Cooperation of Agreement, legal po-

wers/responsibilities  

 

 
Ключови компоненти на нашата контролна система в публичния сектор са вън-

шният одит, представен от Сметната палата, вътрешният одит, който се осъществя-

ва от вътрешни структури в организациите и финансовата инспекция, изпълнявана 

от специализирана агенция на подчинение на министъра на финансите. Действащо-

то в областта законодателство закрепва статутът, компетентността и процедурните 

правила за функциониране на тези органи. Традиционно в българската правна ли-

тература функциите по изпълнение на одит и инспекция в публичния сектор се 
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причисляват към сферата на финансовия контрол като специфичен организацио-

нен способ, част от системата на финансовото право за защита на публичната 

собственост
1
. Това е така, тъй като генезисът на тези функции се свързва с про-

верка за вярност и правилност на бюджетни приходи и разходи и законосъобраз-

ност при управлението на държавната собственост. Например така възникват по 

принцип органи от типа на Сметната палата. У нас това е валидно и за Държавния 

финансов контрол
2 – институция, изградена под влияние и образец на съветското 

право, която на практика запълва в период от около 50 години (1948 – 1995) лип-

сата на орган като Сметна палата – нещо повече, надхвърля по интензитет на сан-

кционни правомощия и по обхват на държавната принуда традиционните функ-

ции на една сметна палата. През последните десет-петнайсет години законодател-

ството за одит и инспекция претърпя съществени промени, като на практика е 

изменен коренно моделът, съществувал в контекста на традиционния финансов 

контрол, упражняван от държавата. Създаването на структури за вътрешен одит, 

които да подпомагат самите администрации и техните ръководства отвътре и 

„преди“ да се извършат съответните проверки от външни за организацията орга-

ни. Новата правна уредба е изпъстрена с нови понятия и дефиниции, възприети от 

международни норми и стандарти за работа. В основата на тази промяна стоят 

концепции, нехарактерни на старата административна традиция и култура, до 

известна степен привнесени и свързани с отварянето на България към западните 

демокрации. Вземането на управленски решения и носенето на отговорност за тях 

да бъде в ръцете на самите ръководители на организации, създаването на адек-

ватни, ясни и прозрачни за обществото системи за управление и вътрешен конт-

рол, базирани на ясни и измерими цели, управление на рисковете – това са само 

някои от фундаменталните принципи, които са в основата на част от новата прав-

на уредба. Но тези принципи не са проведени последователно в нормите на дейс-

тващото законодателство, а практиката затвърждава този извод. Все още изглеж-

да, че контролът се схваща само като външна функция, а не като вътрешнопри-

съща и иманентна на управлението. Често може да се наблюдава ненужно утеж-

няване на управленските системи с формални, противоречиви и неефективни вът-

решни актове, правила, изисквания и процедури, които бюрократизират и спъват 

постигането на полезни за обществото резултати. Това в някои случаи се дължи и 

на действията на самите органи, снабдени с правомощия да проверяват други 

структури, базирани на непоследователно, неединно и несистемно тълкуване на 

нормативната рамка, отнасяща се до дейността на проверяваните, или на липса на 

ясни критерии за оценка. В други случаи се дължи на условията, в които самото 

законодателство поставя органите за одит и инспекция и води до противоречива и 

некоординирана практика на органите за одит и инспекция.  

                                                           
1 Ив. Стоянов. Финансово право. С., Фенея, с. 180. 
2 Съществувала е в различни структурни форми сега трансформирана в Държавна финансова инс-

пекция. 
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Същевременно не трябва да се забравя, че органите и механизмите за провер-

ка/контрол/одит/инспекция/надзор са важно средство за осигуряване на законност в 

държавното управление и са установени да предпазват от корупция, да гарантират 

добро управление на публичния ресурс и да повишават качеството на обществените 

услуги. Ефективността и цената за обществото при функционирането на тези органи 

е сериозно предизвикателство и изисква специално внимание. Всичко това налага да 

се проведе сериозен анализ на цялата система от органи за одит и инспекция, норма-

тивната рамка, правомощията им и прилагането им. Разбира се, това надхвърля цели-

те на материала и е предмет на друго изследване. В случая интерес представлява 

въпросът за възможността някои от съществуващите проблеми да намерят решение в 

процеса на взаимодействие и координация между тези органи.  
Законодателството съдържа разпоредби, които могат да се считат за базисни за 

установяване на взаимоотношения, които могат качествено да подобрят цялостния 

модел за контрол, одит и инспекция. А за да се установят резултатни взаимоотно-

шения, е необходимо да се направи кратка съпоставка и сравнение между тях. Кои 

са основните им общи черти? На първо място е вътрешният одит, Сметната палата 

и финансовата инспекция имат някои еднакви задачи. Въпреки различията във 

формулировките, може да се открие една обща задача – контрол на законосъобраз-

ното управление на публичните средства и дейности (чл. 2 от Закона за Сметната 

палата); оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово уп-

равление и контрол по отношение на съответствието със законодателството (чл. 5, 
т. 2, б.б) от Закона за вътрешния одит в публичния сектор); извършване на послед-

ващи финансови инспекции за спазването на нормативни актове, които уреждат 

бюджетна, финансово-стопанска, отчетна дейност и обществени поръчки (чл. 2, 
ал. 2, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция). На тази плоскост, преце-

нявайки законосъобразността на проверяваните актове и дейности, от особено зна-

чение е единното тълкуване и прилагане на изискванията на съответното законода-

телство. Постигането от контролните органи на унифициран подход при квалифи-

цирането на подобни случаи може да подобри качеството и ефективността на дей-

ността им. Безспорно самото съществуване на различни контролни органи, техните 

действия, правомощия и възможности за въздействие имат един фокус – насочени 

са към самите системи за управление и контрол. Независимо че не е експлицитно 

формулирано в законите (с изключение на Закона за държавната финансова инс-

пекция), не може да има съмнение, че тези органи имат една обща глобална цел – 
защита на обществения интерес, добро управление на публичния ресурс. Това се 

извлича от духа на техните разпоредби. Основните законоустановени принципи за 

функционирането на разглежданите органи (напълно логично) също са много по-

добни – законност, обективност – чл. 3 от Закона за държавната финансова инспек-

ция; независимост, обективност и добросъвестност – чл. 4 от Закона за Сметната 

палата; независимост и обективност – чл. 4, т. 1 от Закона за вътрешния одит в пуб-

личния сектор. Друга съществена прилика между тях е и обхватът на тяхната дей-

ност, очертан от организациите и структурите, подлежащи ex lege на проверки. Той 

е почти еднакъв с някои специфични изключения. Така например министерствата, 

агенциите, по-големите общини, структури като Националния осигурителен инсти-
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тут, Националната здравно-осигурителна каса, висши училища и други подлежат 

на проверки относно управлението на бюджета и имуществото, обществените 

поръчки, отчетността, управлението на средствата от Европейския съюз
1
, от всич-

ки контролни органи по веригата. В тази връзка съществува огромен риск за едно 

и също действие всеки орган да се произнесе по различен начин и от това да про-

изтекат съществени финансови и персонални последици. Условия за това се съз-

дават и във връзка с предоставените от закона правомощия по административно 

наказване за нарушение на процедурите по възлагане на обществени поръчки 

както на Сметната палата, така и на Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Проблемът се крие в самото законодателство, което създава условия за припокри-

ване чрез предоставяне на подобен профил на различни органи. В това отношение 

могат да се посочат и други примери. Налага се необходимостта от промени на 

нормативната уредба de lege ferenda във връзка с вече казаното. Тук следва само 

да се отбележи, че картината се усложнява допълнително от наличието на специ-

ализиран орган за одит на средствата от Европейския съюз (т.нар. одитен орган 

съгласно регламентите на ЕС) и инспекторати вътре в администрациите, които 

упражняват административен контрол, много често подобен на ангажиментите, 

изпълнявани от вътрешния одит. Тази пъстра картина от одитни и инспекционни 

органи оказва силна административна тежест върху самите проверявани системи, 

генерира много рискове и поглъща несъответен на резултатите обществен ресурс. 
До голяма степен подходът и производствата, които се развиват при изпълне-

ние на функциите по вътрешен, външен одит и финансова инспекция, са подобни. 

И при трите органа може да се говори в общ смисъл за контролно-установителни 

производства, при които чрез проверки и събиране на информация се установяват 

факти и обстоятелства относно дейността на проверяваната система
2
. По тази 

причина правата и задълженията на всички контролни органи са еднакви по от-

ношение на проверяваните. И трите закона, споменати по-горе, които регламен-

тират дейността им предвиждат идентични контролно-установителни правомо-

щия, срещу които проверяваните дължат пълно съдействие и предоставяне на 

информация и справки. 
При уредбата и функционирането на тези органи се наблюдават и редица раз-

личия, които обосновават тяхното създаване. Така например важна е различната 

позиция на външния одит, вътрешния одит и финансовата инспекция спрямо про-

веряваните системи. По принцип сметните палати, въпреки че при тях има раз-

лични модификации, са ситуирани възможно най-високо и равно-отдалечено от 

изпълнителната и съдебната власт и малко по-близко до законодателната. Най-
често ръководствата им се избират и докладват на парламента, като дори законо-

дателният орган има ограничени възможности за намеса в работата им. Вътреш-

ният одит по предназначение, което се вижда и от наименованието му, е разполо-

жен по такъв начин, че да работи за подобряване на организацията и да докладва 

на възможно най-високо ниво в нея.  

                                                           
1 По отношение на средствата от ЕС има специализиран одитен орган. 
2 Златарев, Е., В. Христофоров. Финансово право на НР България. С., 1983, с. 137-139. 
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Финансовата инспекция, която е приемник на правомощията и функциите на 

системата на държавния финансов контрол е външен спрямо проверяваните лица 

орган, традиционно подчинен на министъра на финансите. Това и други различия 

между финансовата инспекция, външния одит и вътрешния одит, са показани в 

таблиците по-долу.  
 

Разлики Финансова инспекция Сметна палата 

Структуриране и 

линя на докладва-

не 

- Подчинена на министъра  
на финансите 
- Докладва на министъра на фи-

нансите и на правителството 

- Подчинена на Народното 

събрание 
- Докладва на Народното съб-

рание и на обществото 

Иницииране на 

проверки 
- Започва проверка след жалби и 

сигнали на граждани и други 

институции 
- Възможно е планиране на инс-

пекциите на обществените по-

ръчки 

Работи в съответствие с годиш-

ния си план, като е възможно 

възлагане от Народното събра-

ние до определен брой одити 

Цели и обхват на 

дейността 
- Вниманието е насочено към 

законосъобразността  
- Законосъобразност, но също 

така и ефективност, ефикасност 

и икономичност 
- Заверка на годишни финансо-

ви отчети на бюджетните орга-

низации – това е единствената 

уникална и неприсъща на други 

органи функция 
Подход 
 

- Разследване на конкретни слу-

чаи на нередности, нарушения, 

измами и корупция – инспекция 

Анализ на изпълнението  
на правителствената политика  
и системен подход 

Видове проверки Инспекция: проверка за законо-

съобразност 
Финансови одити, одити за 

съответствие (законосъобраз-

ност) и одити на изпълнението 
Резултати от про-

верките 
-  Приоритетно налагане на ад-

министративни санкции 
- Търсене на имуществена отго-

ворност за причинени вреди – 
специфична за финансовата инс-

пекция функция 
- Препращане на случаите на 

измами към прокуратурата  
- Даване на задължителни указа-

ния 

Препоръки за подобрение 
Уведомяване на други компе-

тентни органи 
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Разлики Финансова инспекция Вътрешен одит 

Структуриране и 

линя на докладва-

не 

- Извън организацията  
- Докладва на министъра на фи-

нансите и на правителството 

- Вътре в организацията 
- Докладва на ръководителя  
на организацията и на одитния 

комитет 
Инициира-

не/основание  
за стартиране  

- Жалби и сигнали на граждани и 

други институции 
- Планиране на инспекции на 

обществени поръчки 
 

Годишен план 

Цели Откриване на нарушения и нала-

гане на санкции 
Оценяване на системите за 

финансово управление и конт-

рол и даване на препоръки за 

подобрение 
Функция по даване на увере-

ност и консултиране 
Обхват Предимно финансови операции и 

процедури; законосъобразност 
Всички дейности и страни на 

системата за вътрешен контрол; 
законосъобразност и изпълне-

ние 
Гледна точка - Вниманието е насочено към 

индивидуални субекти  
- Заключения за законосъобраз-

ност 

Вниманието е насочено към 

системата 

Времева насоче-

ност 
Насочени към миналото –  
да открие факти относно финан-

совата и бюджетната дисциплина 

Насочени съм бъдещето –  
да подпомогне ръководството  
в усъвършенстване  
на системата 

Отговорност при 

откриване и разс-

ледване на изма-

ми и корупция 

Откриване, разследване и налага-

не на санкции  
Превенция, откриване  
на индикатори за измами  

Методология Няма общоприети стандарти Международни стандарти  
на института на вътрешните 

одитори 
 
Законовите разпоредби, които предвиждат органите за одит и инспекция да ус-

тановят отношения на взаимодействие и сътрудничество помежду си, са доста пес-

теливи. Например чл. 28, ал. 1, т. 6 от Закона за вътрешния одит в публичния сек-

тор възлага на ръководителя на вътрешния одит да координира взаимодействието с 

външните одитори. Законът не определя механизмите и начините за прилагане на 

това изискване може да се счита, че оставя това на вътрешните одитори. Практика-

та показва, че тази норма няма реално и системно приложение, освен в някои от-
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делни случаи и чрез осъществяване на контакти и провеждане на разговори. Текс-

тът е твърде бланкетен и се нуждае от доразвиване, за да постигне прилагане. Също 

така Законът за Сметната палата предвижда сътрудничество с институции и орга-

низации в България. Определени са и целите на това сътрудничество – повишаване 

на ефективността на контролната система, борбата с престъпността и корупцията 

и обменът на добри практики и професионално развитие. Посочен е и механизмът 

за определяне на формите на сътрудничество – сключване на споразумение. 

Практиката познава такова споразумение между Сметната палата и министъра на 

финансите като орган, отговорен за координацията и хармонизацията на вътреш-

ния одит в публичния сектор, подписано също от Агенцията за държавна финан-

сова инспекция и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“. Споразумението съдържа редица механизми за взаимодействие – обмен на 

информация, координиране на годишните планове, споделяне на професионална 

информация и подпомагане при развитието на методология и др. Но поради това, 

че споразумението няма правна сила и е само израз на добра воля, реалното му 

приложение е непълно и изисква постоянни усилия от всички страни по него. Все 

пак разпоредбите на Закона за Сметната палата могат да бъдат една добра база за 

успешно сътрудничество между органите с одитни и инспекционни функции. По 

отношение на уредбата, свързана с дейността на държавната финансова инспек-

ция, може да се каже, че тя е твърде оскъдна – единствено между разпоредбите, 

които уреждат правомощията на директора на агенцията, е предимно той да 

сключва споразумения за сътрудничество с други държавни органи. Това не и 

особено необходимо, тъй като директорът на агенция ръководи дейността ѝ и я 

представлява, което включва в себе си и сключването на споразумения. Но като 

цяло този текст само насочва към възможността за сключване на такива споразу-

мения, като отново законът е бланкетен по отношение на формите и механизмите 

на взаимоотношенията – нещо, което беше коментирано и неговата важност за 

цялата контролна система е очевидна. 
В заключение отново бих искала да подчертая, че развитието на отношенията 

между органите за външен одит, вътрешен одит и финансова инспекция е от клю-

чово значение за ефективността на тяхната дейност и за намаляване на администра-

тивната тежест върху проверяваните системи. Това е свързано и с необходим прег-

лед, усъвършенстване и доразвиване на нормите, които регулират тази област. 
  
Литература 
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ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПО ДОПК – СПЕЦИФИКИ  
И РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПО ЗЗД 

ас. Виктор Иванов,  

катедра „Публичноправни науки“, УНСС 

Резюме: настоящият доклад си поставя за цел да обори доминиращата кон-

цепция за давността и на тази основа да разграничи спецификите на погасител-

ната давност по ДОПК спрямо давността по ЗЗД. Твърди се, че погасителната 

давност и по ЗЗД, и по ДОПК погасява вземания, търси се общото и различното 

при хипотезите за спиране и прекъсване на давността, изрично се подчертава, че 

давността по ЗЗД не се прилага служебно, а по ДОПК във всички случаи би следва-

ло да се прилага служебно. Предложение de lege ferenda законодателят да разши-

ри правилото на чл. 173 ал. 2 ДОПК така, че всички вземания да се отписват слу-

жебно след изтичане на давностните срокове. 

 

Ключови думи: погасителна давност, родово понятие за давност, спиране и 

прекъсване на давността, диспозитивно и служебно начало, публични вземания 

 
Summary: The present paper aims at shifting the dominant concept of the prescription 

and on this basis makes a distinction between the specifics of the prescription of actions 

under TIPC and the prescription of actions under the LOC. It is assumed that the 

prescription period under both LOC and TIPC gives end to claims as personal rights and 

the common and the special characteristics is sought under the hypothesis of stopping 

and terminating of the prescription explicitly is stated that the prescription under LOC is 

not applied ex officio and under TIPC in all cases it should be applied ex officio. The 

author makes a proposition de lege ferenda the legislator should expand the rule of 

art.173 (2) TIPC so that all the claims should be delisted ex officio after the end of the 

prescription periods. 

 

Key words: prescription period, common notion of prescription, stopping and 

terminating of the prescription, dispositive and official principle, public claims 

 
 
Времевото измерение на правното явление не е задълбочено анализирано и ин-

терпретирано в правната ни литература. Тази проблематика спада към Онтологията 

на правото, но за разлика от философската онтология, правната като че ли не е съ-

ществено разработена. Докато във философската традиция онтологията се радва на 

хилядолетно внимание и особено ярко бе утвърждавана и доразвивана в началото и 
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средата на ХХ век
1
, то строго онтологични изследвания в системата на правните 

науки почти липсват. Разбира се, този доклад ще бъде само скромен принос към 

проблематиката на онтологията на правото, доколкото се занимава само с инсти-

тута на погасителната давност и не разглежда всеобхватно релацията време-
право. Погасителната давност засяга само един аспект от времевото измерение на 

правото: тленността на юридическите факти и възникналите на тяхна основа пра-

ва и задължения на кредитори и длъжници. Поради самата природа на погасител-

ната давност (да бъде срок от време в отношенията между кредитори и длъжници)  
тя първоначално е била регламентирана в гражданското и по-специално в облига-

ционното право
2
. Финансовото респективно данъчното право едва отскоро възприе 

института на погасителната давност, който се явява класически за гражданското, 

респективно облигационното право
3
. Понастоящем погасителната давност в произ-

водството по събиране на публични вземания е уредена в чл. 168 – 175 ДОПК, кои-

то се явяват специален закон спрямо уредбата на погасителната давност в чл. 110 – 
120 ЗЗД. Тъй като давността по ЗЗД е основата, на която се базира и развива дав-

ността по ДОПК, само ще скицираме някои теоретични и дискусионни моменти в 

настоящата гражданско-правна уредба на интересуващия ни правен институт.  
Доминиращият възглед в правната литература е, че не съществува родово поня-

тие за давност, тъй като такова липсва в позитивната правна уредба. Оттам възник-

ва илюзията, че погасителната давност е обща за гражданското право (облигацион-

но и вещно), а придобивната – специална за вещното
4
. Тази илюзия лесно може да 

бъде разбулена, първо по логически път и второ чрез историческо тълкуване на 

института на погасителната давност. За краткост ние ще се спрем само на истори-

ческия аспект.  
В края на XIX век влиза в сила Закона за давността (1897 г.). Този закон и днес 

изумява със своята детайлна уредба и на придобивната, и на погасителната давност, 

но най-ценното е, че дава определение за давността като родово понятие, което и 

днес звучи актуално. Определението гласи: „Давността е средство за придобиване 

на едно право или за освобождаване от едно задължение чрез изтичане на известно 

време и под определени в закона условия“
5
. От цитираното определение може да се 

направи обоснованият извод, че законодателят е възприемал двата вида давност 

като неотделими една от друга, като между тях съществува и функционална, и ге-

                                                           
1 По-подробно за онтологичната традиция в западната метафизика, срв. Хайдегер, М. Битие и вре-

ме. Превод от немски Д. Зашев. С., АИ „Проф. М. Дринов“, 2005 г.; Сартр, Ж.-П. Битие и нищо. Пре-

вод от френски И. Райнова. Т. 1. С., ДИ „Наука и изкуство“, 1994 г. 
2 Институтът на погасителната давност в България е реципиран от френското законодателство, по-

ради огромния авторитет на Code civil от 1804 г., известен още като Code Napoleon. За давността по 

френското гражданско право по-подробно вж. Планиол, М. Елементарно ръководство по гражданско 

право. Обща теория на задълженията и договорите. С., 1930 г. с. 219 и следващите. 
3 До изменението на чл. 6 от ЗСДВ (отменен 1996 г.) осъществено през 1993 г. държавните взема-

ния не се погасяваха по давност. По-подробно в Симеонова-Стойчева, С. Правни механизми за ефек-

тивност на данъчната система. – Икономика, 1992 г., с. 42; Иванов, В. Събирания на държавни взема-

ния от търговци. С., Стопанство, 1998 г., с. 133-153. 
4 Вж. Василев, Л. Гражданско право на НРБ. С., 1956 г.; Таджер, В. Гражданско право на НРБ. 

Обща част. Дял II. С., 1973 г.; Стефанов, Г. Гражданско право. Обща част. С., Софи-Р, 1995 г. 
5 Сборник на действащите съдебни закони в Царството. Част I. С., 1936 г. 
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нетична връзка. Може да заключим следователно, че българският законодател в 

края на XIX век е възприемал придобивната и погасителната давност като разно-

видности на едно нещо – давността
1. 

Поради факта, че придобивната давност не се прилага в сферата на финансите, 
няма да задълбочаваме анализа на връзката между двата основни вида давност. 

Само ще посочим, че непълноценните интерпретации на давността в гражданскоп-

равната теория, които отчасти се дължат на непълноценна и деформирана правна 

уредба на този традиционен гражданскоправен институт, не благоприятстват пос-

тигането на най-оптимална правна уредба на давността по ДОПК, нито най-
оптимална интерпретация на наличната правна уредба, която се явява, както посо-

чихме, специфично отражение на давността по ЗЗД
2. 

Настоящата уредба на погасителната давност в сферата на финансите (включи-

телно и в данъчното облагане) се формира с изработването на действащия Данъч-

но-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), влязъл в сила от 01.01.2006 г.
3 И тази 

уредба отговаря на четири основни въпроса, които характеризират погасителната 

давност: какво погасява погасителната давност; кога давността не тече или спира да 

тече; при какви хипотези давността се прекъсва; дали тя се прилага ex officio или по 

инициатива на заинтересовано лице. Преди да посочим съществени прилики и раз-

лики в уредбата на ДОПК спрямо ЗЗД във връзка с изложените въпроси, желателно 

е да оценим уредбата на давността по ДОПК спрямо уредбата на давността по вече 

отменения Данъчно-процесуален кодекс (ДПК)
4. 

В ДПК уредбата на давността получи много по-детайлно изложение спрямо 

ЗСДВ
5
, като в чл. 140-144 бяха регламентирани законоустановените давностни сро-

кове и хипотезите за спиране и прекъсване на давността както възможностите за 

преустановяване събирането и отписването на вземания, така и доброволното пла-

щане след изтичане на давностните срокове. За несвоевременно погасени вземания 

се предвиждаше законово установена лихва. 
Тази подробна уредба на давността в сферата на финансите към онзи момент 

можеше да се смята за своеобразно завоевание на българското законодателство. По 

действащия ДОПК уредбата на давността също получи логичното си място, като в 

чл. 168 е посочена като един от основните начини за погасяване на публични взе-

мания. Законодателят възприе основните постановки на уредбата от ДПК, като 

въпреки тази приемственост бяха доуточнени хипотезите, касаещи спирането и 

                                                           
1 За функционалната и генетична връзка между погасителната и придобивната давност. Бояджиев, 

П. Към теорията за давността. – Правна мисъл. С., 1972 г., бр. 3, с. 67 и сл. 
2 И друг път авторът е защитавал разбирането, че липсата на Граждански кодекс, която продължа-

ва необосновано дълго, е във вреда на постигането на по-съвършена уредба и връзка (систематизация) 

на гражданско правните институти, което се отразява негативно и на системата на действащото право 

като цяло. 
3 Обн., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г. с множество изменения и допълнения, последното от 

които ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г. 
4 Обн., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г. с множество изменения и допълнения, отменен, ДВ, бр. 

105 от 29 декември 2005 г. 
5 Обн., ДВ, бр. 26 от 26 март 1996 г. с множество изменения и допълнения, отменен, ДВ, бр. 12 от 

13 февруари 2009 г. 
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прекъсването на давността. Що се касае обаче до диференциацията на правната 

материя, налице е регрес спрямо предишната уредба по ДПК, където всяка глава 

беше обособена в отделни раздели, каквито липсват в действащия закон. 
Въпреки дългогодишно проповядваната теза

1
, че погасителната давност не пога-

сява правото на вземане, законодателят не измени чл. 110 от ЗЗД, който твърди, че 

давността погасява вземания и нещо повече, в чл. 171 от ДОПК, отново изрично 

прогласи, че се погасяват вземания. В друга публикация
2 разгледахме разминавани-

ята между наличната правна уредба и доминиращата концепция на академик 

Л. Василев и професор В. Таджер, че погасителната давност не погасява правото на 

вземане и корелативно свързания с него правен дълг, а погасява само искането за 

тяхното принудително осъществяване
3
. От съображения за краткост ще посочим 

само няколко аргумента на защитаваното от мен алтернативно становище, според 

което „погасителната давност погасява правото на вземане и именно поради това 

длъжникът може да се позове на нея както извънсъдебно, така и в съда със свое 

насрещно възражение срещу иска на кредитора“
4
. Подобно схващане е защитавано 

през 70-те години на ХХ век от П. Бояджиев
5
, който смята, че господстващото 

„разбиране е изкуствено, конструирано е, за да обясни посочените няколко законни 

положения (чл. 118 от ЗЗД и чл. 32 ал. 3 от ЗЗД – бел. авт.), а не се основава на 

същността на давността. Затова пък то е принудено да се позовава на твърдения, 

които противоречат на основни правни принципи“. 
Господстващата концепция за погасителната давност не дооценява и разкъсва 

връзката между материалното субективно право на кредитора и процесуалната му 

защита, осъществима посредством упражняване правото на иск. Допускането, че 

правото на кредитора може да е живо, непогасено и същевременно да му се откаже 

правен живот, правото на иск да е погасено, което ще рече, че е погасена процесу-

алната защита на материалното субективно право, веднъж е в противоречие с раз-

бирането, че процесуалното право е проявление (превърната форма) на актуално 

материално право
6
, търсещо защита чрез механизмите за осъществяване на дър-

жавна принуда. Второ, то е в противоречие със самата идея за правова държава и 

със формулирания от чл. 4, ал. 1 КРБ принцип на законността. Затова при действа-

щата Конституция, когато се преодоляват деформациите, създадени в условията на 

псевдосоциализъм от безрезервно господстващата и нихилистично отнасяща се към 

правото тоталитарна държава, е крайно време да преосмислим отношението си към 

                                                           
1 В по-ново време тази концепция, трайно наложила се в правната ни литература, отново намира 

място в изследванията по събиране на публични вземания. “В резултат от изтекла погасителна дав-

ност се погасява не дългът, а възможността той да бъде събран принудително.“ Александрова, В. 

Приходна администрация. Събиране на публичните държавни вземания. С., Пропелер, 2011 г., с. 102. 
2 Иванов, В. Погасителната давност по българското гражданско право. С., Лидер днес, 2001 г., бр. 

8-9, с. 42-45. 
3 За доминиращата концепция в българската гражданскоправна литература вж. Василев, Л. Цит. 

съч., с. 533 и Таджер, В. Цит. съч., с. 681-682.  
4 Иванов, В. Цит. съч., с. 45. 
5 Бояджиев, П. Към теорията за давността. – Правна мисъл, 1972 г. бр. 3, с. 67. 
6 Още от Савини идва традицията правото на иск да се възприема като превърната форма на мате-

риално субективно право. 
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института на погасителната давност, осъзнавайки, че законодателят е имал предвид 

точно това, което изрично е посочено в чл. 110 от ЗЗД – че с изтичане на давността 

„се погасяват всички вземания“. При съответния член от ДОПК, който продължава 

логиката на чл. 110 от ЗЗД и я претворява в сферата на финансите (чл. 171, ал. 1), 
естествено възникват и допълнителни аргументи в полза на становището, че дав-

ността по ДОПК погасява вземания. Тук самата хипотеза, че давността би могла 

да погаси не правото на вземане, а правото на иск или правото на взискателя в из-

пълнителния процес, среща допълнителни затруднения, поради факта, че събиране-

то на публични вземания не е уредено като исково производство, а е с подчертан 

административноправен характер, при което се разгръща принципът на служебното 

начало, формулиран в чл. 5 ДОПК
1
, а не принципът на диспозитивното начало, 

характерен за гражданския исков процес
2. 

Първата съществена разлика, която откриваме в уредбата по ДОПК спрямо 

уредбата по ЗЗД в института на погасителната давност, е в ал. 1 на чл. 171 относно 

началния момент, от който започва да тече погасителната давност. Докато чл. 114, 
ал. 1 ЗЗД постановява: „Давността почва да тече от деня, от който вземането е ста-

нало изискуемо“, то чл. 171, ал. 1 предвижда специфичен начален момент, съобра-

зен с началото на бюджетната година – от 1 януари на годината, следваща година-

та, през която е следвало да се плати публичното задължение. Разбира се, и двата 

закона – ЗЗД и ДОПК – предвиждат основен петгодишен срок, както и възможност 

в особени случаи да се прилагат по-кратки срокове. Докато ЗЗД предвижда хипоте-

зи на тригодишна (чл. 111) и по-кратка давност, ДОПК допуска по-кратките дав-

ностни срокове да се регламентират със специални закони. Съществена разлика 

спрямо уредбата по ЗЗД се съдържа в чл. 171, ал. 2 ДОПК, който предвижда специ-

ален 10-годишен давностен срок, с който се погасяват всички публични вземания 

независимо от спирането или прекъсването на давността. И този давностен срок 

започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало 

да се плати публичното задължение. Разбира се, тази абсолютна давност
3 е непри-

                                                           
1 Чл. 5 ДОПК гласи: Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, ко-

гато няма искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за 

установяване и събиране на публичните вземания, включително за прилагането на определените в 

закона облекчения. 
2 За диспозитивното начало в гражданския процес Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес. 

Том I. С., 1958 г., с. 49-50. Сталев, Ж. и др. Българско гражданско процесуално право. Девето издание. 

С., Сиела, 2012 г. 
3 Дали трябва да се конструира концепция за „абсолютна давност“, или да се приеме, че срокът по 

чл. 171 ал. 2 е преклузивен, зависи от това как възприемаме установените разлики между давностни и 

преклузивни срокове, проведени на основата на господстващата концепция за давността така, както е 

изложена от акад. Л. Василев и проф. В. Таджер. Ако всеки срок, който се прилага служебно, смятаме 

за преклузивен, то и срокът по чл. 171, ал. 2 също трябва да бъде възприет като преклузивен. Особено 

след последното изменение по ДОПК от 1 декември 2015 г., с което се създаде ал. 2 на чл. 173, пред-

виждаща служебното прилагане на срока по чл. 171, ал. 2 или, казано с други думи, публичните взе-

мания, погасени с 10-годишен давностен срок, се отписват служебно. Но ако се възприеме алтерна-

тивната правна концепция за давността, защитавана и в този доклад, проведените разлики между 

давностни и преклузивни срокове, трябва да бъдат умело прецизирани и срокът по чл. 171, ал. 2 ще 

разкрие своите специфични характеристики на абсолютен давностен срок. Уместно е да посочим, че 
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ложима, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е 

спряно по искане на длъжника. Такъв абсолютен давностен срок не е познат на 

гражданското право
1.  

Без да се спираме подробно на хипотезите по спиране и прекъсване на давността 

по ДОПК спрямо хипотезите регламентирани в ЗЗД, трябва да подчертаем, че ос-

новните разлики в тази материя произлизат от това, че докато отношенията по ЗЗД 

касаят равнопоставени гражданскоправни субекти, то отношенията по ДОПК съ-

държат властнически елемент, което поражда необходимостта от съществено раз-

лична правна уредба, съдържаща специфични хипотези спрямо превърналата се в 

класическа уредба по чл. 115 и чл. 116 от ЗЗД. Докато по ЗЗД давност не тече или 

спира да тече, там и тогава, когато кредиторите и длъжниците в облигационното 

правоотношение се оказват обвързани и в други правоотношения, при което придо-

биват правни качества, които законодателят е преценил за доминиращи спрямо 

облигационно правното им качество. Така кредиторът и длъжникът могат да се 

проявяват и като „деца и родители“, „настойници и попечители“ и техните подо-

печни, като съпрузи и др. (чл. 115 от ЗЗД). По ДОПК този елемент на интимност 

липсва. Но и тук законодателят изхожда от разбирането, че давността трябва да 

спре да тече, когато е налице друго правоотношение поставящо длъжника в зави-

симост от компетентните държавни органи и преди всичко от органите на НАП.  
Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публично взема-

не или с предприемането на действия по принудително изпълнение (чл. 172, ал. 2 
ДОПК). Очевидно е, че и тук както по ЗЗД (чл. 116) давността се прекъсва тогава, 

когато кредиторът е проявил активност, предприемайки действия по установяване-

то или събирането на вземането си, преди да е изтекъл законово установеният дав-

ностен срок. И тук както по ЗЗД прекъсването на давността води до започването ѝ 

от начало (срв. чл. 172, ал. 3 ДОПК).  
Широко известно е, че давността по ЗЗД не се прилага служебно (чл. 120). Как 

трябва да се прилага давността по ДОПК – служебно или не? Явява ли се ДОПК 

специален закон спрямо ЗЗД в уредбата на погасителната давност? Отговорите на 

тези въпроси са от съществено значение, в случай че имаме неясно формулирана 

уредба или спорна юридическа практика. Въпреки правилото на чл. 173 ДОПК, 

съгласно което вземанията се отписват, когато са погасени по давност, органите по 

приходите смятаха, че следва да прилагат правните последици на изтеклата погаси-

телна давност само ако е налице искане или насрещно възражение от длъжника. 

Солидаризирам се с мнението на Валентина Александрова „че тази трактовка на 

въпроса, давана от органите по приходите, е в противоречие с принципа на служеб-

но начало...“
2
. Александрова се позовава и на факта, че „съгласно ДОПК задълже-

ните лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този 

                                                                                                                                                               
до средата на двадесети век е доминирало разбиране за погасителната давност, сродно на защитавано-

то от автора, срв. Апостолов, И. Облигационно право. Обща част. С., БАН, 1990 г., с. 509-510. 
1 Иванов, В. Събирания на държавни вземания от търговци. С., УИ „Стопанство“, 1998, с. 143. 

Според проф. Петканов срокът е преклузивен. Срв. Петканов, Г. Данъчен процес. С., 1994, с. 163. 
2 Александрова, В. Цит. съч., с. 107. 
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кодекс“
1
. Следва обоснованият извод, че органът по приходите е длъжен да запоз-

нае задълженото лице с обстоятелството, че е изтекла погасителна давност, „а пра-

во на лицето е дали да се позове на нея, или не, като направи или не възражение за 

изтекла погасителна давност“
2. 

С последното изменение на ДОПК законодателят, както беше посочено по-горе, 

въведе правилото на чл. 173, ал. 2, съгласно което вземанията погасни с абсолютна 

давност се отписват служебно. Per argumentum a contrario следва, че вземанията, 

които са погасени с общата давност по чл. 171, ал. 1 не се отписват служебно. Това 

обаче дерогира правилото на чл. 173, ал. 1, стеснявайки прекалено много неговия 

обхват и легализира критикуваната порочна практика. Нещо повече: с въвеждането 

на правилото на чл. 173, ал. 2 законодателят необосновано противопоставя прило-

жението на абсолютната давност на прилагането на общата давност. Получава се 

шизофреничен разнобой – в един и същ закон регламентиращ единен изпълнителен 

процес едновременно действат две противоположни правила: при общата давност 

„давността не се прилага служебно“, а при абсолютната давност – давността се 

прилага служебно. Трябва изрично да се подчертае, че само едно генерализиране на 

правилото по чл. 173, ал. 2, като то се разпростре и спрямо сроковете по чл. 171, 
ал. 1 и така обхване и общата, и абсолютната давност в сферата на финансите отго-

варя на духа на публичноправния характер на уредбата на отношенията между 

държавата и финансово задължените лица. Пита се и доколко са рентабилни произ-

водствата по събиране на публични вземания след срока на давността? Нима те не 

противоречат същностно на самото естество на погасителната давност, което е на-

сочено към своевременно събиране на дължимото? Не бива да се подценява и фак-

тът, че държавата разполага с властови ресурс осъществяван от квалифицирани и 

компетентни специализирани държавни органи. Оттук логично е да се заключи, че 

когато предвидените от закона срокове са изтекли, не е редно публичният изпълни-

тел да се натоварва с производства, чиято резултатност зависи от волята на задъл-

женото лице или поставя граждани и организации в зависимост от недобросъвестни 

практики.  
И по ЗЗД (чл. 118), и по ДОПК (чл. 174) не подлежат на връщане доброволно 

платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок. И тук 

обаче доминиращата концепция за давността води до дефектно тълкуване на това 

принципно положение, неотчитайки диалектическата обвързаност между право и 

морал. Доминира разбирането, че изпълнението по чл. 118 ЗЗД е възможно поради 

факта, че давността не е погасила правото на вземане на кредитора и корелативно 

свързаното с него правно задължение на длъжника, а погасява само и единствено 

правото на иск на кредитора. Или казано с други думи – заради своето трайно без-

действие кредиторът ще бъде лишен от защитата на съда, въпреки че правото му на 

вземане е актуално и може да бъде удовлетворено при хипотезата на чл. 118. В дру-

га моя работа
3 зададох въпроса: кой е този длъжник, който, вместо да се възползва 

                                                           
1 Александрова, В. Цит. съч., с. 107. 
2 Пак там. с. 107. 
3 Иванов, В. Погасителната давност по българското гражданско право. – Лидер днес. С., 2001 г., 

бр. 8-9, с. 45. 
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от давността, вместо да продължи да бездейства и да не изпълнява своето задълже-

ние, въпреки значителния времеви период, изминал от момента, в който е бил длъ-

жен да изпълни, да погаси дълга, се втурва да удовлетвори своя кредитор – отива и 

дава доброволно това, което е дължал? Моят отговор беше, че и от юридическа, и 

от житейска гледна точка само човек, който показва високо ниво на пренебрежение 

към материалното облагодетелстване в името на коректни и пълноценни човешки 

взаимоотношения, само човек, който е обхванат и изпълнен с нравствени идеали 

може да бъде изправният длъжник по чл. 118 от ЗЗД. Твърдях, че задължението му 

към кредитора се е трансформирало в нравствен дълг и именно поради това той 

доброволно и съзнателно изпълнява задължение, което в противен случай би се 

погасило, включително и в неговото правосъзнание. Следователно чл. 118 от ЗЗД 

се явява специална хипотеза спрямо чл. 55, ал. 2 ЗЗД, приложима в условията на 

погасителна давност, тъй като „не може да иска връщане онзи, който съзнателно е 

изпълнил свой нравствен дълг“ (чл. 55, ал. 2 ЗЗД). Тези съображения са относител-

но съотносими и към правилото на чл. 174 ДОПК. И тук би трябвало да е още по-
безспорно, че който изпълнява след срока на давността е трансформирал в себе си 

своя правен дълг в нравствено задължение и именно то се явява правно основание 

за изпълнение въпреки изтеклата погасителна давност. Нещо повече – законодате-

лят допуска доброволното плащане да е възможно дори за служебно отписани взе-

мания. Можем да заключим, че само истински патриоти и родолюбци биха се въз-

ползвали пълноценно от възможността да облагодетелстват своята родина, като 

изпълнят погасени по давност задължения. 
От изложеното дотук се налагат няколко извода:  
1) съгласно чл. 110 ЗЗД се погасява правото на вземане и оттам правото на иск. 

чл. 171, ал. 1 ДОПК също визира погасяване право на вземане; 
2) съществена разлика между давността по ДОПК и ЗЗД е началният момент от 

който започва да тече давността; 
3) хипотезите за спиране и прекъсване на давността по ДОПК и ЗЗД са различ-

ни, но имат общо философско ядро – и при двата закона спирането е следствие от 

налични доминиращи правоотношения създаващи нива на зависимост между кре-

дитор и длъжник, а прекъсването е следствие от проявена активност на кредитора, 

преди изтичането на законоустановените срокове; 
4) докато по ЗЗД давността не се прилага служебно, то по ДОПК давността 

следва да се прилага служебно, поради което и de lege ferenda констатираме и необ-

ходимостта правилото на чл. 173, ал. 2 да се прилага за всички срокове по чл. 171;  
5) правилото на чл. 118 ЗЗД конкретизира правилото на чл. 55, ал. 2 ЗЗД в инс-

титута на погасителната давност, тъй като е налице трансформация на правния дълг 

в нравствен дълг. И по чл. 174 ДОПК няма да имаме неоснователно обогатяване на 

държавата при доброволно плащане след изтичането на давностните срокове, тъй 

като и тук правното основание да се даде е изпълнението на нравствен дълг. 
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НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – 
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катедра „Правни науки“, ИУ – Варна,  
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Резюме: в доклада е извършен ретроспективен анализ на измененията на Зако-

на за обществените поръчки и на тази основа авторът прави анализ на Проекта 

за нов закон за обществените поръчки като решение на проблематиката при 

действащия закон и хармонизацията с новоприетите директиви. Приоритетно са 

изследвани предстоящите промени в правния режим на договора за обществена 

поръчка.  

 

Ключови думи: обществена поръчка, транспониране, директива 

 

Summary: The paper presents a retrospective analysis of the amendments of the 

Public procurement act and on this basis the author makes analysis of the bill of Public 

procurement act as a solution of the problems of the existing Act and the harmonization 

with the newly adopted directives. The priority research is focused on the upcoming 

amendments of the legal regime of the public procurement contract. 

 

Key words: public procurement, implementation, directive 

 
 
Проблематиката, свързана със Закона за обществените поръчки, е актуална през 

последните години предвид наложилите се множество изменения в него, а и предвид 

обществената и икономическата му значимост. В настоящия момент тя е особено 

актуална, тъй като приетите нови директиви от Европейския парламент и Съвета на 

Европейския съюз, които очертават режима на обществените поръчки, следва да бъ-

дат транспонирани в националното ни законодателство в срок до 18 април 2016 г. и в 

тази връзка е изготвен Проект за нов закон за обществените поръчки.  
На базата на ретроспективен анализ на причините за изменение в националната 

нормативна уредба, регламентираща обществените поръчки, се изследват законода-

телните предложения залегнали в Проекта за нов закон за обществените поръчки. 

Целта е да се изведат обобщения относно необходимостта от нов нормативен акт. 

Акцент е поставен върху нововъведенията при договора за обществена поръчка. 
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Източниците на нормативната уредба на обществените поръчки могат да бъдат 

условно поделени в групите национални и международни, като от националните 

източници основен се явява Законът за обществените поръчки
1 (ЗОП). Същият е 

пряк източник, а материята може да бъде допълвана и от субсидиарните източници 
(ЗЗД, ТЗ, АПК и др.). Предвид членството на Република България в Европейския 

съюз ролята на международните източници нараства и те оказват пряко влияние 

върху вътрешното законодателство. Тенденциите в нормативната уредба в областта 

на обществените поръчки са насочени към уеднаквяване и унифициране на прави-

лата, опростяване на режима на обществените поръчки, осигуряване на по-голяма 

гъвкавост и по-добър достъп до европейските пазари и интеграцията на национал-

ния пазар.  
След извършен анализ на законодателните изменения на ЗОП в исторически ас-

пект могат да бъдат изведени някои групи причини, довели до законодателни про-

мени и обосноваващи необходимостта от приемане на нов нормативен акт.  
На първо място, промените са обусловени от констатираните проблеми при при-

ложението на ЗОП, обвързани с практиката на Комисията за защита на конкуренция-

та и Върховния административен съд. В тази насока е извършен опит за окрупняване 

на вътрешната нормативна уредба, като регламента на въпросите на Наредбата за 

малки обществени поръчки
2 и Наредбата за възлагане на специални обществени по-

ръчки
3 е включен в ЗОП. В резултат от това може да се отбележи утежняването на 

ЗОП с множество допълнителни, отчасти твърде детайлни текстове и проблематика 

при участието на малки и средни предприятия в процедурите по възлагане. 
Втората група причини, налагаща промени, са политическите и икономически 

причини
4
. С развитието на пазарната икономика и при засилената конкуренция 

възникват проблеми с участието на малки и средни предприятия в процедурите за 

възлагане на обществени поръчки. Това наложи редица промени с цел да бъде пос-

тигната по-голяма публичност и прозрачност във възложителния процес, да се оси-

гури равен достъп и на малките и средните предприятия, да се прецизират дефини-

ции и процедурни правила и да се намали бюрократичната и административната 

тежест. В резултат от извършените промени административната тежест и изисква-

нията за кандидати, участници и изпълнители е намалена, но са увеличени изисква-

нията и свързаните с това разходи за възложителите, а също така и се поставя въп-

росът за качеството на предлаганите услуги предвид занижените критерии. 

                                                           
1 Закон за обществените поръчки, обн., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г. в сила от 01.10.2004 г., доп., 

ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.  
2 Наредба за малки обществени поръчки, приета с ПМС 249 от 17.09.2004 г., обн., ДВ, 84 от 2004 г, 

отменена Постановление на Министерски съвет № 38 от 23 февруари 2012 г. 
3 Наредба за възлагане на специални обществени поръчки е приета с Постановление на Министер-

ски съвет № 233 от 03.09.2004 г., в сила от 01.10.2004 г. е отменена Постановление на Министерски 

съвет № 180 от 22 август 2013 г. 
4 Например Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, ДВ, бр. 40 от 13 

май 2014 г. 
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Третата група причини, обуславящи промени в нормативната уредба, е хармони-

зацията с европейското законодателство
1
. България като държава – членка на Евро-

пейския съюз, следва да предприеме необходимите мерки за въвеждане на дирек-

тивите в националния си правен ред чрез законови, подзаконови и административ-

ни средства или да ги транспонира
2 в определения срок. Като тенденция на евро-

пейско ниво се наблюдава окрупняване на обществените поръчки и плавно пови-

шаване на стойностите им. Националният ни пазар макар и по-бавно се развива и се 

адаптира към европейските равнища. Съгласно сега приложимото законодателство 

по-сложните и бавни процедури се използват и при поръчки с по-ниски стойности, 

което затруднява и бави възложителите и рефлектира върху приложението на зако-

на. Възниква необходимост от възможност за по-бързо възлагане на обществени 

поръчки. Това предполага и уеднаквяване на праговите стойности и режимите за 

възлагане на обществени поръчки.  
Действащият ЗОП страда от редица пороци, свързани с нарушени първоначални 

съдържание и структура, несъответствие на някои от частите му с необходимата 

точност с транспонираните директиви, а и с нуждите на бързо развиващия се наци-

онален пазар. Констатирани са от практиката множество проблеми при приложе-
нието му. Предвид изложените причини, обосновава се нуждата от изготвяне на 

изцяло нов нормативен акт, в който проблематиката да бъде преодоляна. Тази не-

обходимост се подкрепя и от приемането на три нови директиви от Европейският 

парламент и Съвета на Европейския съюз, очертаващи режима на обществените 

поръчки, които следва да бъдат транспонирани в националното ни законодателство 

в срок до 18 април 2016 г.:  
- Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕС. 
- Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, из-

вършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 

пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. 
- Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия

3 – приета с цел 

преодоляване риска от правна несигурност предвид различно тълкуване на прин-

ципите на Договора за функционирането на Европейския съюз и несъответствия 

между законодателствата на отделните държави членки. 
Принципно нови моменти, предвидени в директивите за разлика от предшест-

ващите са въвеждането на нови процедури, даващи възможност за повече прегово-

ри между възложител и участници; разширяване на основанията за дисквалифика-

ция на участници; промяна в критериите за възлагане и нови разпоредби относно 

изменението на договора след сключване. Предлага се изцяло нова уредба като 

система от взаимнозависими и обвързани норми. Независимо какъв ще е начинът, 

по който държавата членка преценява да въведе изискванията на директивата в 

националното си законодателство, той трябва да гарантира основните принципи, а 

                                                           
1 Например Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, ДВ, бр. 37 от 

2006 г. 
2 Попова, Ж. Право на Европейския съюз. С., Сиела, 2011, с. 359. 
3 Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия от 26 февруари 2014 г. 
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именно публичност, прозрачност, лоялна конкуренция, недискриминация, пропор-

ционалност, равен и съпоставим достъп. ЕК поставя като условие за предоставяне на 

помощи от структурните фондове наличието на нов хармонизиран ЗОП, а и такъв е 

предвиден в Плана към Националната стратегия за развитие сектор обществени по-

ръчки. В тази връзка е изготвен проект за Нов рамков закон за обществените поръч-

ки, внесен в Народното събрание на 12 август 2015 г. и приет на първо четене на 29 

октомври 2015 г., който е съобразен с особеностите и проблематиката на национал-

ния пазар.  
Въведените с проекта нови законодателни решения могат да се обособят прин-

ципно в две части: промени в процедурните норми и материално-правни промени. 

Предвид целта на настоящия доклад акцент се поставя върху материално-правните 

промени.  
При извършване на анализа на предложените нови законодателни решения е из-

ползвана класическата конструкция при изясняване на правния институт договор, 
започвайки с легалната дефиниция.  

Предвид липсата на съществено изменение в определението за договор за общест-

вена поръчка
1 сравнителният анализ с действащата към момента уредба показва: 

установяване на стабилност при дефинирането на този правен институт, като законо-

дателят е възприел определението, дадено в директивата. Въведено е и ново опреде-

ление на понятието обществена поръчка в чл. 1, ал. 2 от Проект за ЗОП (също възп-

рието от Директивата) с цел по-ясното му формулиране предвид все по-
разнообразните форми на публична дейност, без обаче да се разширява обхватът на 

закона.  
В разпоредбите относно страните с проекта са направени редица предложения за 

изменения. При дефинирането на страната възложител в чл. 5 Проект за ЗОП за раз-

лика от досегашната редакция е предприет различен подход – направено е изрично 

разграничаване на публични и секторни възложители. Изброяването при публични-

те възложители е по-подробно и конкретно (като такива са посочени кметът на об-

щина, изпълнителният директор на агенция и т.н.) и следва да е изчерпателно като 

кръгът на възложителите е очертан по-ясно. Този подход има и друго предимство в 

сравнение с досегашния – облекчава контролните органи, като елиминира възмож-

ностите за спор дали например кметът, или общината е възложител. Предвидено е 

законодателно решение и за още един от проблематичните въпроси – делегирането 

на правомощията. Съгласно чл. 7 от Проект за ЗОП делегиране е възможно от нор-

мативен или административен акт, но също така и от самия възложител. Нови мо-

менти се забелязват и при другата страна – кандидати, участници и изпълнители. 

Липсва определението за изпълнител, което е дадено в чл. 10 от настоящия ЗОП. 

При определенията за кандидати
2 и участници

3 е предприета замяна на „физически 

или юридически лица или тяхно обединение с понятието „стопански субект”, за 

което е дадена законова дефиниция
4
, като не е възприето това използвано в Дирек-

                                                           
1 § 2, т. 4 от Допълнителни разпоредби на Проект за ЗОП. 
2 § 2, т. 19 от Допълнителни разпоредби на Проект за ЗОП. 
3 § 2, т. 58 от Допълнителни разпоредби на Проект за ЗОП. 
4 § 2, т. 49 от Допълнителни разпоредби на Проект за ЗОП. 
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тивата, а именно „икономически оператор”
1
, но съдържанието е аналогично. Раз-

ширен е кръгът на лицата, които може да са кандидати или участници в обществена 

поръчка, като към досегашните условия за физически или юридически лица или 

техни обединения е добавено „както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява строителство, доставки или услуги според закона на държавата, в която 

то е установено”. Разширяването на обхвата на понятието е в съответствие с изиск-

ването в Директивата за възможност за участие в процедурите по възлагане незави-

симо от правната форма на субекта. 
При анализ на разпоредбите относно сключването на договор за обществена по-

ръчка (глава дванадесета, втори раздел Проект за ЗОП) се установява, че не са нас-

тъпили съществени изменения. Както и при настоящите разпоредби, предвидено е 

задължителното минимално съдържание, както и препоръчителните образци да 

бъдат определени с правилника за прилагане на закона. В разпоредбите на дейст-

ващия в момента правилник остава неясно до какво ще води неспазването на изис-

кването за минимално съдържание – дали ще води до недействителност на догово-

ра за обществена поръчка или само до санкции за възложителите. Към новия пра-

вилник може да се отправи следното предложение de lege ferenda: да бъде предви-

дена изрична разпоредба до какво води неспазването на изискване за минимално 

съдържание за избягване неясноти. При образците на договор могат да бъдат пред-

ложени няколко различни варианта предвид типологията и обекта на отделните 

обществени поръчки – за строителство, за доставка, за услуги.  
Сравнителният анализ на разпоредбите относно срока на договора показват, че е 

направено различно законодателно предложение. В досегашната редакция беше 

уточнено само, че е недопустимо сключването на безсрочен договор, а в новата са 

посочени конкретни срокове – договорите с периодично или продължително из-

пълнение се сключват за срок, който не може да надвишава пет години. По изклю-

чение договорът може да бъде сключен за по-дълъг срок, когато се налага поради 

естеството на предмета на поръчката, необходимост от възвръщаемост на инвести-

цията или поради технически причина, като възложителят посочва мотивите за това 

в решението за откриване.  
Предложена е изцяло нова разпоредба за договор под условие в чл. 114 Проект 

за ЗОП, касаеща случаите, когато при откриване на процедурата не е осигурено 

финансиране. Възложителят следва да посочи това обстоятелство в обявлението 

или поканата за потвърждаване на интерес и да предвиди в проекта на общите до-

говорни условия клауза за отложено изпълнение, като се дава възможност на всяка 

от страните да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 

3-месечен срок от сключването му.  
Основните промени се наблюдават при разпоредбите за изменение на договор за 

обществена поръчка в чл. 116 Проект за ЗОП. В действащите разпоредби измене-

нието е възможно в изрично посочените в закона хипотези, които са изключително 

ограничени. Често възложителите бяха изправени пред ситуации, при които са не-

обходими допълнителни строителство, доставки или услуги или външни обстоя-

                                                           
1 Чл. 2, ал. 1, т. 10 от Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕС. 
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телства, които не са могли да предвидят, а при ограничените хипотези нямаше въз-

можност за изменение на договора. В съответствие с новата директива в проекта за 

закон са предвидени значително разширени хипотези, даващи възможност на стра-

ните за изменения на договора след неговото сключване. За облекчаване на режима 

за промяна на договора без провеждане на нова процедура е възприето от директи-

вата и въведено с проекта определение за съществени изменения
1
. Изменението се 

счита за съществено при наличието на посочените в разпоредбата условия – когато 

засяга предмета или обема на договора или когато би довело до промяна в допусна-

тите кандидати и участници или би привлякло към участие други такива. Значител-

но са разширени хипотезите, при които е допустимо изменение стига да не водят до 

промяна на предмета на поръчката например, когато промените са предвидени в 

документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвус-

мислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; или е не-

обходимо поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложи-

телят не е могъл да предвиди; или с въвеждането на стойностни прагове, под които 

е възможно изменение; или при възникнала необходимост от извършване на до-

пълнителни доставки, услуги или строителство, невключени в първоначалната об-

ществена поръчка. След направения анализ може да се предложи de lege ferenda да 

се предвиди разпоредба относно изменение на предмета във връзка с въвеждане на 

по-нова технология, предвид бързите темпове, с които се развиват технологиите. 

Значително са либерализирани и разширени възможностите за изменение на дого-

вора след неговото сключване, предвид че при действието на досегашната разпо-

редба изменението на договора за обществена поръчка бе доста проблематично и 

по този начин се възпрепятстваше целия процес поради невъзможност за съобразя-

ване с нови обстоятелства. На възложители и изпълнители се дава по-голяма сво-

бода за реагиране на изменени обстоятелства на етап изпълнение на договора. От 

друга страна, прекомерна свобода за изменение би била в противоречие с целите на 

закона, а именно – разходване на публични средства в обществен интерес, и би 

обезсмислила провеждането на процедурите. Възприет е подходът на пълно съот-

ветствие с директивите за постигане на добър баланс между забраните за измене-

ние на договора и възможностите за промяна. 
При анализа на предложените разпоредби относно прекратяването на договора 

за обществена поръчка също се забелязва нов момент – въведена е разпоредба в 

полза на възложителите, освобождаваща ги от обезщетение за претърпени вреди в 

случаите, когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възла-

гане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 

Проект за ЗОП – осъден с влязла в сила присъда за изброените престъпления, въз 

основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е 

следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, поста-

новено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от ДФЕС.  
Нововъведение е и разпоредбата, определяща в кои случаи договорите са уни-

щожаеми – например в случаите, когато е сключен без процедура за възлагане на 

                                                           
1 Чл. 116, ал. 3 Проект за ЗОП. 
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обществена поръчка, въпреки наличието на основание за провеждането ѝ. Разпо-

редбата включва основанията за унищожаемост на договора, но не и реда, по който 

може да се иска унищожаването, или следва субсидиарно да са приложими общите 

норми. Това може да доведе до затруднения, тъй като не са отчетени спецификите 

на специалния закон. 
В заключение след извършения анализ може да се направи извод, че приемане-

то на изцяло Нов рамков закон за обществените поръчки се явява оптимално реше-

ние за транспониране на новите европейски директиви и едновременно с това отчи-

тане на националните потребности. При правния институт Договорът за обществе-

на поръчка нормативната регламентация се характеризира с относителна стабил-

ност, като се установява известна либерализация в отговор на констатираните в 

практиката проблеми при приложението му. В проекта за Нов закон за обществени-

те поръчки законодателят е насочил усилията си към създаване на съвременен нор-

мативен акт, който да отговаря на потребностите на развиващите се обществени 

отношения в сферата на обществените поръчки, предизвикателствата на европазара 

и необходимостта от транспониране на европейските норми, съобразно с българ-
ските практики в областта. Доколко удачни са тези законодателни решения, ще 

покаже практиката по приложението на закона. 
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НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЧЛ. 64  
ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ас. Живка Матеева,  

катедра „Правни науки“, ИУ – Варна,  
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Резюме: с развитието на съвременните технологии и изграждането на сигурна 

платежна система нараства необходимостта от създаването на механизъм за 

по-бързото информиране на вложителите и другите кредитори на банка в произ-

водството по несъстоятелност за обстоятелствата, които са свързани с уп-

ражняването на правата им. Целта на настоящото изложение е да се анализи-

рат новите изменения на чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност, като 

се подчертае значимостта на оповестяване на списъците на кредиторите на 

банка в производството по несъстоятелност и необходимостта от защита на 

личните данни. 

 

Ключови думи: лични данни, несъстоятелност, идентификация и публичност 

на вложителите, защита на вложителите  

 

Summary: With the development of modern technologies and building a secure 

payment system growing need to create a mechanism for rapid information of depositors 

and other creditors of the Bank in the bankruptcy of the circumstances that are connected 

with the exercise of their rights. The purpose of this paper is to analyze the new 

amendments to Art. 64 of the Bank Insolvency Act, highlighting the importance of 

disclosure of the list of creditors of the bank in bankruptcy proceedings and the need to 

protect personal data. 

 

Key words: personal data, bankruptcy, identification and publicity of depositors, 

protecting depositors 

 
 
Защитата на вложителите при откриване на производството по несъстоятелност 

на банка придобива все по-голямо обществено значение и признание в последните 

години, тъй като предвидените в досега действaщия Закон за банковата несъстоя-

телност (ЗБН) процедури за предявяване на вземанията са неефективни и защитата 

не би могла да се реализира. 
Използването на съвременните технологии и създаването на надеждна регистър-

на система за получаване на актуална информация от своя страна благоприятства 

развитието на банковата система. Но големият брой кредитори затруднява проце-
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дурите по оповестяване на списъците на кредиторите на банка в производство по 

несъстоятелност и съответно разглеждането на възраженията на кредиторите срещу 

включване или невключване на вземания в списъка. Определено всичко това може 

да породи накърняване на правото на защита на кредиторите, което налага създава-

нето на механизъм за по-бързото им информиране. С оглед на това са направените 

промени в чл. 64 ЗБН
1 за защита на кредиторите по отношение предявените от тях 

вземания към банката. 
Целта на настоящото изследване е да се анализират новите изменения на чл. 64 

ЗБН, като се подчертае значимостта на оповестяване на списъците на кредиторите 

на банка в производство по несъстоятелност и необходимостта от защита на лични-

те данни. 
Едно от основните правомощия на синдика в производството по несъстоятел-

ност на банка е съставянето на списък на служебно приетите вземания по реда на 

чл. 63, ал. 3 ЗБН, както и на списък на приетите предявени вземания по реда на 

чл. 63, ал. 1 ЗБН. Законодателят установява императивни условия и срокове за пре-

дявяване на вземанията, чието спазване е абсолютна предпоставка за кредиторите 

по материалното правоотношение да се конституират като пълноправни участници 

в производството. Така наред с материалната си легитимация на кредитори на 

длъжника те придобиват процесуалното качество на кредитори на несъстоятел-

ността
2. 

Правомощията на синдика са насочени към справедливо удовлетворяване на 

кредиторите чрез съставяне и публикуване на първоначалния списък на вземанията, 

съгласно чл. 64 ЗБН. В списъка на служебно приетите вземания се включват всички 

вложители, които към датата на съставянето му все още имат вземания към банка-

та. Поради това изготвения списък от синдика е от съществено значение за вложи-

телите и другите кредитори, чиито права и законни интереси следва да бъдат защи-

тени, тъй като въз основа на него ще могат да встъпят или да възразят поради неп-

риети вземания или части от вземания. В това отношение е първото изменение на 

чл. 64, ал. 1 ЗБН, което е свързано с идентификацията на вложителите.  
Съдържанието на посочената разпоредба се допълва с „имената на кредиторите, 

а когато те съвпадат и други идентифициращи данни“ с цел законосъобразността на 

списъка. Така редактирана правната норма на посочения текст индивидуализира 

пряко вложителите, тъй като в списъците ще бъдат включени вложители – физи-

чески и юридически лица. От своя страна това би могло да доведе до злоупотреби с 

личните данни на вложителите – физически лица и до ограничаване на правото им 

на защита по специалния закон. В тази връзка възникват въпроси за обхвата на За-

кона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в производството по несъстоятелност на 

банка и по-конкретно ще представлява ли нарушение на ЗЗЛД посочването в спи-

съка на лични данни и на други идентифициращи данни. 
Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗЗЛД се урежда защитата на правата на физическите ли-

ца при обработването на личните им данни. Целта на Закона е гарантиране на неп-

                                                           
1 ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г. 
2 Михайлов, О. Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството 

по несъстоятелност. – Адвокатски преглед, бр. 1, 2014, с. 14. 
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рикосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на фи-

зическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в 

процеса на свободното движение на данните (чл. 1, ал. 2 ЗЗЛД). Предвид обстоя-

телството, че в списъка на служебно приетите вземания следва да бъдат включени 

всички вложители – физически и юридически лица, които към датата на съставяне 

на списъка все още имат вземания към банката, е важно да се отбележи, че личните 

данни се отнасят само до физическите лица.  
По принцип информацията, свързана с юридическите лица, не се покрива от Ди-

рективата и предоставената от нея защита не се прилага
1
, тъй като целта на прави-

лата за защита на данните е да защитава личността.  
Легална дефиниция на понятието „лични данни” се съдържа в чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД, а именно – всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е иден-

тифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентифи-

кационен номер или чрез един или повече специфични признаци.  
Това понятие се употребява единствено за физическите лица и обхваща на първо 

място „идентификационен номер” и „специфични признаци”, които са свързани с 

физическа, физиологична, генетична, психологическа, икономическа, културна, 

социална или друга идентичност на лицето (§ 1, т. 16 от допълнителните разпоред-

би на ЗЗЛД).  
Данни относно физическата идентичност са: имената, единният граждански но-

мер (ЕГН) или личният номер на чужденец, адресът, месторождението, телефонни-

те номера, паспортните данни на лицето. Това е лична информация, която е свърза-

на с всички тези данни, персонализиращи пряко физическото лице.  
Името е най-разпространеният идентификатор, но на практика, за да се потвър-

ди самоличността, понякога името на лицето трябва да бъде комбинирано с друга 

информация (дата на раждане, адрес, снимка, месторождение и др.), за да се избег-

нат обърквания или дублирания с евентуални съименици. В своята практика Коми-

сията за защита на личните данни неведнъж е приемала, че информацията, касаеща 

двете имена или пък често срещано фамилно име, не е достатъчна да се идентифи-

цира някой и да бъде разграничен от други лица. Обикновено интерес представлява 

база данни с имената плюс допълнителен признак, като например имена и адреси 

на лица на определена възраст и пол или пък имащи интереси в определена област. 

Всичко зависи от това кой се интересува от тях. 
С изменението на ал. 1 законодателят изрично посочва като реквизит от списъка 

на приетите вземания да бъдат посочвани и данни за имената на правоимащите 

лица (вложители и други кредитори). Тази промяна е разумна, доколкото старата 

разпоредба не даваше ясен отговор на въпроса за индивидуализацията на вземания-

та, което несъмнено създаваше практически затруднения на вложителите.  
Безспорно е, че в списъка следва да бъдат отразявани имената, тъй като изготвя-

нето му не може да постигне целите, за които законът предвижда да бъде съставен. 

Но с оглед недвусмисленото идентифициране на вложителите (при съвпадащи три 

имена) е отбелязано в нормата на същия текст и вписване на други идентифицира-

                                                           
1 Вж. съображение 24 от Директива 95/46/ЕО. 
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щи данни. Законодателят не посочва какви точно са идентифициращите данни. 

Например такива могат да бъдат: ЕГН, месторождение, дата на раждане и др.  
Единният граждански номер е уникален, универсален идентификационен код, 

който отразява реални факти за възрастта, пола и приблизителното месторождение 

на лицето и е средство за еднозначното идентифициране на физическото лице в 

различните регистри и информационни системи. Формира се по сложен алгоритъм, 

установен в чл. 104, ал. 2 от Наредба РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функционира-

не на Единната система за гражданска регистрация, и се състои от десет цифри. От 

тях първите шест показват датата и годината на раждане на лицето, а следващите 

четири представляват абсолютно уникална комбинация за всяко лице. Публичните 

органи в изпълнението на своите функции изискват информация за персонален 

идентификационен номер, който е свързан тясно с обработването на лични данни. 

Също така ЕГН-то може да бъде средство на достъп до широк спектър от услуги в 

частния сектор (например като номер на банкова сметка, за доставка на комунални 

услуги, за читателска карта в библиотеката и др.).  
В тази връзка бихме могли да кажем, че причините за използването и ползите от 

персоналния идентификационен номер са свързани с това, че: 
- на първо място, може да се разглежда като начин да се избегнат усложнения, 

които се появяват, когато имената на гражданите са едни и същи; 
- на второ място, може да предостави на държавните органи достоверна и на-

деждна информация, която се съхранява в националната базова информационна 

система „Население” за страната.  
Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на 

населението (ЕСГРАОН) е източник на лични данни за физическите лица и основ-

ната ѝ функция е да осигури информационно и административно обслужване на 

законодателната, изпълнителната и съдебната власт (чл. 101 от Закона за гражданс-

ката регистрация). Чрез нея се изясняват, уточняват и използват данни и факти, 

засягащи административноправния статут на гражданите в Р България, който от 

своя страна очертава и тяхното гражданско състояние
1
. Съвкупността от елементи 

и правни качества като например името, гражданството, полът, произходът, рожде-

ната дата и месторождението, семейното положение, постоянният адрес и др. е 

гражданско състояние, което индивидуализира физическото лице. Информацията за 

лицето, която е включена в информационната база данни за различни администра-

тивни цели, позволява на държавните органи да проверяват точността на информа-

цията, сравнявайки я с други бази данни. Чл. 111 от Закона за гражданската регист-

рация урежда принципната възможност за свързване на информационни системи с 

лични данни чрез използване на основните данни за гражданска регистрация, а 

именно: ЕГН, имена, дата, пол и гражданство.  
Като имаме предвид казаното дотук, ще обобщим, че физическото лице може да 

бъде идентифицирано пряко по име и ЕГН и непряко чрез IP адрес
2
, регистрацио-

                                                           
1 Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. 

Обща част. С., 2012, с. 80. 
2 Според Директива 95/46/ЕО IP адресите се считат за лична информация, вж. Становище 4/2007 

относно понятието „лични данни” (WP 136) от 20.06.2007, с. 20. 
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нен номер на автомобил, номер на лична карта или чрез комбинация от признаци, 

като по този начин се очертава неговият административноправен статут като граж-

данин. Поради това за в бъдеще е необходима промяна в чл. 64, ал. 1 ЗБН, с която 

да се предвиди че евентуалното вписване на другите идентифициращи данни при 

съставянето на списъка на вземанията от синдика трябва да бъде съобразено с пра-

вилата за обработване на лични данни по ЗЗЛД. С цел предприемане на необходи-

мите технически и организационни мерки за защита на личните данни (чл. 23 
ЗЗЛД), в списъка на приетите вземания не трябва да се вписва информация, ка-

саеща цялото ЕГН на физическите лица – кредитори на банка. Би трябвало да се 

изписват имената, а при дублиране – и рождената дата. Тъй като лични персонални 

номера са предвидени за директно идентифициране на физическите лица, а след 

това са и лични данни, следователно те трябва да отговарят на принципите на ка-

чество на данните, както и трябва да се повиши контрола на използването им не 

само от частния, но и от публичния сектор. 
Вписването на лични данни на вложители в списъците по чл. 64, ал. 1 ЗБН, 

представлява „обработване на лични данни“ по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД. 

Логично е администраторът на лични данни (синдикът) в качеството си на предста-

вител на обявената в несъстоятелност банка на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗБН да 

обработва личните данни на вложителите. Но за да бъде законосъобразно обработ-

ването на лични данни, следва да е налице поне една от алтернативно изброените 

предпоставки за допустимост на обработването, съгласно чл. 4, ал. 1 ЗЗЛД. Посоч-

ването на лични данни в списъците относно трите имена и ЕГН ще идентифицира 

физическите лица – кредитори на банката. Тази информация в своята съвкупност 

следва да бъде достояние на ограничен кръг от субекти. В противен случай това би 

могло да доведе до значителни вреди за вложителите – титуляри на данните и да 

създаде опасност от засягане на различни техни интереси. В това отношение въз-

никва необходимост да се анализира и следващото съществено изменение на чл. 64, 
ал. 2 ЗБН, съгласно което „след съставянето на списъка синдикът го обявява в тър-

говския регистър и публикува най-малко два пъти в един или повече централни 

всекидневници съобщение, че списъкът е обявен“.  
Всъщност преди изменението синдикът само съобщаваше за изготвянето на спи-

съка, но сега е изрично формулирано обявяването му в търговския регистър, което 

заслужава подкрепа. Промяната дава възможност да се съкрати времето, което 

принципно би било необходимо за индивидуалното уведомяване на голям брой 

кредитори и по този начин ще се постигне реално ускоряване на производството. 

Но същевременно с това се създават предпоставки за недобросъвестен достъп до 

лични данни. Съхраняваните в търговския регистър данни за физическите лица са 

лични
1 съгласно определението на чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД и следва да се обработват зако-

носъобразно и добросъвестно. В конкретния случай всяко лице при достъп до тър-

говския регистър ще има възможност автоматизирано да изтегли информация, съ-

държаща лични данни на вложителите. От практиката е видно, че не се осигурява 

достатъчно качествена защита на информацията предвид значителния брой случаи 

                                                           
1 Становище на КЗЛД, относно искане с вх. № в-2135/21.10.2009 г. 
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на жалби, свързани със злоупотреби с лични данни, поради тяхната широка пуб-

личност в базата данни на търговския регистър. 
От измененията на уредбата на чл. 64 ЗБН имаше нужда, но трябва да се подчер-

тае, че при изпълнението ѝ синдикът трябва да се съобразява със разпоредбите на 

ЗЗЛД за законосъобразното обработване на личните данни на вложителите. Тъй 

като с публичност се ползват само вписаните обстоятелства и актове, обявени в 

търговския регистър, затова личните данни като ЕГН-та не трябва да се появяват 

или трябва да бъдат заличени. За целта синдикът трябва да обяви списъка в търгов-

ския регистър със заличени лични данни, освен тези, които се изискват по закон. С 

тези данни лесно може да се злоупотреби от недобросъвестни лица и от тази гледна 

точка премахването им от списъка е желателно. Това ще спомогне за ограничаване 

на безконтролното достъпване на лични данни, съдържащи се в списъка. 
Друг особено съществен проблем, който може да възникне, е публикуването на 

списъка на приетите вземания в интернет страницата на съответната банка. Законо-

дателят не е разписал нормативни предпоставки за оповестяването му и достъп до 

него следва да имат само правоимащите лица – всеки вложител, друг кредитор или 

един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от 

всички акции с право на глас в банката (чл. 66, ал. 1 ЗБН). Тези лица имат правен 

интерес да се запознаят със съдържанието на списъка с цел да реализират правото 

им по закон да направят писмено възражение пред синдика срещу прието или неп-

рието в списъка вземане. В случай че се публикуват събраните лични данни в ин-

тернет, то ще се осъществи неправомерно и непропорционално обработване на 

лични данни, отнасящи се до икономическата идентичност на включените в списъ-

ка физически лица
1
. Това от своя страна не съответства на целта на ЗЗЛД, за която 

те са били събирани. Такова оповестяване може да стане само и единствено със 

съгласието на лицето, като законът не предвижда изключения. Поради това инфор-

мацията в официалния сайт на банката трябва да съдържа само съобщение, че спи-

съкът е обявен в търговския регистър. 
В заключение може да обобщим, че възможностите за нарушаване на неприкос-

новеността на личността при изготвянето и обявяването на списъка на вземанията 

на вложителите са изключително големи. Поради това новата процедура по оповес-

тяване на списъците в производството по несъстоятелност на банка трябва да е съ-

образена с нормативните предпоставки и принципи за обработване на лични данни. 

В това отношение правилното прилагане на правилата на ЗЗЛД ще спомогне както 

за въвеждането на гаранции за намесата в личния живот, така и за повишаване на 

сигурността в банковата система. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  
И РОЛЯТА МУ ЗА ЗАЩИТА НА КАПИТАЛИЗМА  

В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ 

ас. Нели Радева,  

катедра „Наказателноправни науки“, УНСС 

Резюме: след Освобождението у нас осезаемо се чувства нужда от съдебен 

надзор върху делата на администрацията и издадените от нея административни 

актове. С развитието на държавата и с нарастващата намеса на органите на 

изпълнителната власт в стопанския и културния живот значението на админис-

тративното правосъдие се увеличава. Всичко това е причина за приемането през 

1912 г. на Закон за административното правосъдие. ВАС е единственият съд в 

страната, който е компетентен да разглежда и решава публичноправни спорове. 

Чрез разнообразната му дейност у нас се създава едно сравнително пълно, про-

цесуално уредено и добре организирано административно правосъдие.  

С течение на времето и с развитието на законодателството в капиталисти-

ческата държава ВАС се утвърждава като касационен и отменителен съд. Съ-

действайки за правилното развитите на капитализма в страната, ВАС разреша-

ва различни по своето естество правни спорове, някои от които са възникнали в 

резултат от парични претенции от публичноправен произход на физически и юри-

дически лица срещу административни органи или по повод издадено разрешение, 

или отказа да се издаде даден административен акт от органите на изпълнител-

ната власт. 

С многообразната си дейност Административният съд съумява не само да за-

пази място, отредено му при неговото учредяване, но и да отговори на действи-

телните нужди на българското общество. Той показва, че е съд, достоен за свое-

то предназначение и роля. 

 

Ключови думи: административен акт, Върховен административен съд, капи-

тализъм, Царство България, правосъдие 

 
 
Народното събрание приема на 29 май 1912 г. Закон за административното пра-

восъдие (ЗАП). Той предвижда да се създаде на територията на Царство България 

Върховен административен съд (ВАС). Дотогава у нас всички опити за установява-

не на едно общо административно правосъдие завършват безуспешно. Това обаче 
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не означава, че административно правосъдие в отделни случаи не се раздава под 

една или друга форма от обикновените граждански съдилища
1. 

ВАС е единственият съд в страната, който е компетентен да разглежда и решава 

публичноправни спорове. Авторите на закона го определят като „върховен“, „защо-

то се намира начело на цялата административно-съдебната организация над всички 

административни юрисдикции“
2.  

Проследявайки развитието в подсъдността на Административния съд, ние не 

можем да не констатираме, че общата и върховна инстанция за административно 

правосъдие у нас е проявила добър усет при разграничаване областите на частното 

и публично право. Опитвайки се да подпомогне развитието на капитализма в стра-

ната, ВАС съдейства за разрешаване на спорове, възникнали в резултат от парични 

претенции от публичноправен произход на физически и юридически лица срещу 

административни органи. Административният съд съумява не само да си запази 

мястото, отредено му при неговото учредяване, но и да отговори на действителните 

нужди на българското общество. С цялостната си дейност показва, че е съд достоен 

за своето предназначение и роля
3. 

Разнообразни са по съдържание делата, които са подсъдни на ВАС. Постепенно 

у нас той се утвърждава, като важна институция за правилното регулиране на капи-

талистическите отношения в Царство България. Тази институция разглежда споро-

ве, възникнали по повод издадено разрешение или отказ от комисия при Министер-

ството на благоустройството да се открие железарска работилница в населено мяс-

то
4. Той разглежда и жалби срещу актове на Министерски съвет, с които се засягат 

интересите на търговските предприятия (например – висшият орган на изпълнител-

ната власт с постановление определя по-различна цена на захарта от уговорената в 

договор между държавата и захарните фабрики)5
. ВАС е компетентен да се произ-

нася и по предявени претенции за връщане на недължимо платени или без право 

задържани публичноправни плащания от страна на физически или юридически 

лица. При това положение лице, което има такова искане за връщане, ще може да 

го отправи до администрацията и при отказ – да обжалва отказа по реда на произ-

водството за отмяна. ВАС е компетентен да разгледа жалби, в които се твърди, че 

са платени суми, които изобщо не се дължат по закон или че е недължимо платен 

акциз. С тези действия на администрацията се затруднява включително и стопанс-

ката дейност на отделни лица в държавата. Пред Административния съд често са 

обжалвани откази: да се върне данък сгради на предприятие, което претендира да е 

                                                           
1 Ангелов, А. С. Развитие на подсъдността на ВАС. – В: 30-години българско административно 

правосъдие, 1913-1943. С., 1943, с. 145-146. 
2 Стенографски дневници на XV ОНС, I р. с. С., 1967; Цукев, Г. Сравнително разглеждане на ня-

кои разпоредби в законите за административното правосъдие у нас. – В: 30 години българско адми-

нистративно правосъдие, с. 66-67. 
3 Ангелов, А. С. Развитие на подсъдността на ВАС. – В: 30 години българско административно 

правосъдие, с. 183. 
4 Теодоров, Т. П. Нашето административно правосъдие. – Юридически преглед, 1915 г., кн. 7 и 8, 

с. 382. 
5 Стайнов, П. Друг съдебен път за отмяна. – В: 30 години българско административно правосъ-

дие…, с. 102. 
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освободено от такъв; връщане на мито; за връщане събрани суми по фонд „Земе-

делски пенсии“ и т.н., извършвайки правораздавателна дейност той допринася за 

правилното регулиране и на капиталистическите отношения у нас. Подсъдни на 

ВАС са и актове, с които се извършава ощетяване на физически лица или търговски 

дружества. Той разглежда спорове, възникнали в резултат от твърдението на едната 

страна, че е отпаднало задължението за заплащането на определена сума. На това 

основание именно се настоява тя да бъде върната. На ВАС е предоставено право-

мощието да се произнася и относно връщане на данъци поради неизпълнение на 

предприятие; връщане на мито поради опрощаване с фискално-амнистиционен 

закон; относно връщане на платени суми вследствие от опрощаване дълга с поста-

новление на Министерския съвет по реда на чл. 47 от Конституцията и пр.
1 

ВАС има правомощие да разглежда и спорове по договорите на администрацията 

с дружества за услуги. Съществуват случаи, при които се въздейства върху развитие-

то на договорните правоотношения чрез разпореждане на властта. Налице е един вид 

проява на полиция в стопанските отношения на администрацията. Тук вече става 

въпрос не за гражданскоправни актове, а административни актове, подчинени не на 

общата за съответната материя подсъдност – гражданската, а на подсъдността на 

Административния съд, като съд за отмяна на административни актове. 
От посочените примери се вижда, че обжалването за отмяна е производство, 

възникнало преди всичко във връзка с конститутивни актове на администрацията, с 

актове-разпореждания на органи на публичната власт. Когато един акт на админис-

тративен орган засегне едно лице в негов личен и пряк интерес и засегнатият смята, 

че актът е издаден в нарушение на закона, той може да обжалва пред администра-

тивното правосъдие
2. 

*** 
ЗАП влиза в сила от 1 септември 1912 г., но ВАС е учреден и започва работа ед-

ва на 1 ноември 1913 г., поради започналите войни (Балканската – 1912 г., и Меж-

дусъюзническата – 1913 г.). За краткото време на работа този институт успява да 

упражни благотворен ефект за отдавна желаното установяване на законност в ад-

министрацията, изобщо в проявленията на функциите на изпълнителната власт, 

както и да допринесе за правилното регулиране на капиталистическите отношения
3. 

Съгласно предвиденото в Закона новосъздадената държавна институция се на-

мира на подчинение на Министерския съвет. ВАС е поставен под надзора на ми-

нистър-председателя, тъй като се намира във връзка с администрацията. С това 

законодателно решение се цели да се запази престижът и самостоятелността на 

администрацията
4. 

                                                           
1 Ангелов, А. С. Развитие на подсъдността на ВАС. – В: 30 години българско административно 

правосъдие, с. 163-164. 
2  Пак там, с. 174. 
3 Бобчев, И. С. Нашето административно правосъдие. – Юридически преглед. С., 1914, кн. 4, 

с. 230; Теодоров, Т. П. Нашето административно правосъдие. – Юридически преглед. С., 1915, кн. 7-8, 
с. 377. 

4 Цукев, Г. Сравнително разглеждане на някои разпоредби в законите за административното пра-

восъдие у нас. – В: 30 години българско административно правосъдие…, с. 68. 
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В чл. 2 на ЗАП е предвидено ВАС да се състои от председател, председател на 

отделение и шестима член-съдии, които по ранг и възнаграждение са приравнени 

съответно на председателя, председателя на отделение и съдиите при Върховния 

касационен съд.  
За съдии на Върховния административен съд се назначават лица, които имат за-

вършено юридическо образование. Необходимо е половината от тях (четирима ду-

ши) да отговарят на изискванията за съдии, предвидени в Закона за Устройството 

на съдилищата. Останалите трябва да са заемали високи длъжности в администраци-

ята или да са се проявили като добри юристи по служба – в науката, в адвокатурата 

или в друго обществено поприще. Също така трябва да са навършили 35 години. 
Първият председател, председателят на отделение и членовете на ВАС се назна-

чават с царски указ по постановление на Министерския съвет и по представление 

от министър-председателя. Преди да встъпят в длъжност, те полагат предвидената 

в ЗУС съдийска клетва. Те стават несменяеми от деня на назначението им
1. 

Съгласно предвиденото в чл. 6 на ЗАП към ВАС има главен прокурор и проку-

рор на отделение. Изискванията за тях са: да са юристи, които да отговарят на об-

щите и специалните изисквания за съдиите. Тяхното назначаване става по същия 

ред, по който се назначават съдиите. За прокурорите законодателят предвижда да 

са сменяеми, за разлика от административните съдии, които придобиват статус на 

„несменяеми“ от момента на назначаването им на длъжност
2. 

Броят на съдиите и прокурорите, както и броят на отделенията, са посочени в 

чл. чл. 2, 6 и 8 от ЗАП. В организационно отношение съставът се разпределя в две от-

деления – едното се ръководи от председателя на ВАС и в него участва главният про-

курор, а другото – от председателя на отделение и в него е включен друг прокурор. 
Третото отделение на ВАС с четирима съдии се създава на 20 юли 1920 г. 
Правораздаването се осъществява по отделения в тричленен състав и в Общото 

събрание.  
Един от най-трудните въпроси в административната дейност е въпросът за ком-

петентността на институцията. Текстът на чл. 10 от ЗАП предвижда на ВАС да са 

подсъдни всички жалби против административните актове на публичната власт. 

Формулировката е много обща и с неясно съдържание. Никъде в закона не е опре-

делено кой акт на публична власт е административен и кои са административните 

актове
3.  

Получаваме представа за това каква е била компетентността на ВАС от чл. 11 от 

ЗАП. Тук изчерпателно са посочени актове, които не могат да се обжалват пред 

ВАС. Това са: 1) делата, които по действащото законодателство са в подведом-

ствеността на общите съдилища. Извън юрисдикцията на Върховния админист-

ративен съд са всички граждански, търговски и наказателни дела, подсъдни на ми-

ровите, окръжните и апелативните съдилища и на ВКС; 2) всички правителствени 

актове (actes de gouvemement). Висшите правителствени актове, които не подле-

жат на контрол от ВАС, са актове на изпълнителната власт, издадени в името на 

                                                           
1 ДВ, бр. 74/1912 г. 
2 Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, с. 233. 
3 Пак там, с. 233-234. 
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държавата и съобразно нейните интереси (напр. царските укази за свикване, отла-

гане и разпускане на Народното събрание, за обнародването на законите, за обвява-

не на военно положение, дипломатическите договори, решенията относно народна-

та отбрана и др.). Тези актове са такива с политическо значение и не се отнасят до 

приложението на административните закони; 3) делата, чието решаване е предо-
ставено от законите на свободното усмотрение на органите на властта. Това са 

случаите, когато със закон се предоставят на административните органи сами, по 

своя преценка да решават даден въпрос, който е в компетенциите им. Тези дела не 

подлежат на съдебен контрол пред ВАС (напр. разрешения или забрани за внос или 

износ на определени стоки; назначаване и уволняване на чиновници, доколкото 
законът не определя правото на последните и др.). При направено разпореждане от 

некомпетентната изпълнителна власт, то подлежи на обжалване; 4) всички дис-

циплинарни дела – всички дела, които ръководството на учреждение възбужда 

спрямо своите подчинени за „нередовности, грешки и опущения по службата“
1. 

Право да подават жалби пред ВАС имат: всички граждани, които са увредени от 

даден административен акт, всички окръжни, общински съвети, кметове и въобще 

самоуправителни учреждения по упражнявания от тях надзор от централната власт 

и нейните органи (чл. 19 от ЗАП). 
Предвид естеството и същността на административното правосъдие и желанието 

на законодателя то да бъде бързо и достъпно за всеки физически и юридически 

лица, на които незаконосъобразно са засегнати правата и интересите, жалбите сре-

щу административните актове се подават направо до ВАС. Съгласно чл. 25 от ЗАП 

всички жалби и заявления се освобождават от гербов налог, мита и берии
2. 

С цел осъществяването на идеята за обективно правосъдие, законодателят пред-

вижда ВАС в разпоредително заседание да оставя жалбата без разглеждане, когато 

при подаването ѝ не са спазени законовите изисквания на чл. чл. 22, 23 (с изключе-

ние на п. п. 2, 3, 4,) и 24.  
С цел да се гарантира обективно правосъдие, законодателят предвижда в чл. 29 

от ЗАП, че съдът в разпоредително заседание може да постанови събирането на 

доказателства, дори и когато заинтересуваната страна не е направила такива иска-

ния, да изисква и прилага административната преписка, по която е издаден обжал-

ваният акт, да събира сведения и обяснения от „административните места и лица“. 

При необходимост от разпит на свидетели или вещи лица, да се извърши оглед или 

каквато и да е проверка съдът може, без да изпраща делото да възложи извършва-

нето на тези действия на най-близкия по място мирови съдия – по делегация. За 

тази цел на мировия съдия се изпраща въпросник за действията, които трябва да са 

извършени. Последният изготвя протокол за свършената от него работа, който за-

едно с въпросника се изпраща незабавно на ВАС
3. 

                                                           
1 ДВ, бр. 74/1912 г.; Бобчев, И. С. Нашето административно правосъдие.  – Юридически преглед, 

1914, кн. 4. С., 231; Георгиев, Н. П. Тридесетгодишната дейност на Върховния административен 

съд. – В: 30 години българско административно правосъдие (1913-1943). С., 1943, с. 2-3; Токушев, Д. 

Съдебната власт в България. С., 2003, с. 234-235. 
2 Георгиев, Н. П. Тридесетгодишната дейност на Върховния административен съд…, с. 4. 
3 Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, с. 236. 
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В съдебното заседание, след прочитане на писмения доклад, съдът изслушва 

обясненията на страните или техните представители. Въпроси на страните се за-

дават, ако се намери за нужно. След изслушване на заключението на прокурора се 

оттегля на съвещание. Решението се взема с абсолютно висшегласие (чл. 41 ЗАП).  
Съгласно предвиденото в закона ВАС правораздава в три инстанции: първа, 

апелативна и касационна
1. 

Като първа и единствена инстанция той разглежда жалби за отмяна на неза-

конни административни актове и в случаите, когато законите не определят друга 

подсъдност. 
Поводите за отмяна на административните актове са: 1) некомпетентност или пре-

вишаване на власт, когато напр. административната власт да си присвои съдебна или 

законодателна власт; 2) неспазване на съществени законови форми; 3) нарушение на 

закона или на законна наредба, напр. когато чиновникът, вместо да служи на общия 

интерес, се увлече да служи на некои частни интереси; 4) превратно упражняване на 

власт и 5) извращение на фактите, на които е основан административният акт.  
Общото събрание на ВАС разглежда жалбите по дела за отмяна на административ-

ни актове, а всички останали жалби се разглеждат от отделенията. В тримесечен срок 

трябва да бъдат завършени делата за отмяна на административните актове
2. 

ВАС се произнася като апелативна инстанция по жалби против решенията на спе-

циалните юрисдикции, когато по закон се допуска обжалване по същество пред него
3. 

Като касационна инстанция действа Административният съд по жалби срещу 

окончателни по същество решения на различните административни юрисдикции. 

Основанията за касация са посочени в чл. 706 на Закона за гражданското съдопро-

изводство от 1892 г. Такива са: 1) когато е нарушен или неправилно изтълкуван 

законът; 2) когато са нарушени съществено съдопроизводствените форми; 3) когато 

са нарушени пределите на ведомството или на властта, които са предоставени на 

съда от закона; 4) когато в едно и също решение се съдържат разпоредби, които си 

противоречат. 
Значително се стесняват правомощията на ВАС с изменение на Закона за адми-

нистративното правосъдие през 1915 г. Предвижда се, че не подлежат на обжал-

ване всички „актове по назначаване, преместване, командироване, повишение, по-

нижете, отстраняване и уволняване на всички чиновници (държавни, окръжни и 

общински) от всички ведомства“
4
. С така направената законова регламентация на 

пределите на компетенции на ВАС, обаче остават без съдебен контрол значителна 

част от публичноправните отношения, свързани с личността на гражданите. Освен 

това законът предоставя на съдебната институция самá да преценява извън законо-

вите случаи кои спорове са от нейната компетенция и кои – не. Това на практика 

води до известна субективност
5. 

                                                           
1 Генадиев, М., Компетентност на Административния съд. – Юридическа мисъл, 1923, кн. 4, с. 

265-276. 
2 ДВ, бр. 74/1912 г.; ДВ, бр. 77/1915 г. 
3 Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, с. 238. 
4 Стенографски дневници на XVII ОНС, I р. с., с. 389, 681, 3098; ДВ, бр. 77/1915 г. 
5 Токушев, Д. Съдебната власт в България, с. 237. 
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С приемането на ЗАП от 1912 г. у нас на основание чл. 55 се конституира съд за 

пререкания
1. 

Ново изменение на ЗАП се прави през 1921 г., когато се приема Закон за изме-

нение на чл. 2, 4 и 7 от ЗАП. Съгласно предвиденото в него съставът на ВАС се 

запазва по численост. Вече не се посочва изрично броя на отделенията. С измене-

нието на чл. 44 и 49 от Закона за устройството на съдилищата се въвежда нов начин 

за определяне на броя на съдиите и прокурорите. Сега това вече става не с царски 

указ, а с постановление на Министерския съвет по представление на министър-
председателя.  

Със Закона за изменение на чл. 2, 6 и 7
2 наименованието „Върховен администра-

тивен съд, “ се заменя с „Административен съд“. Освен това правомощията му като 

касационна инстанция се ограничават. Компетентен е да се произнася само по ре-

шения на административни юрисдикции, за които по специалните закони се пред-

вижда такова обжалване.  
През следващата (1922) година се приема Закон за отменяване на Закона за ад-

министративното правосъдие
3
. В глава XXII „За Административния съд“ на дейст-

ващия Закон за устройство на съдилищата се уреждат всички въпроси, свързани с 

устройството, подсъдността, съдопроизводството и пререканията за подсъдност, се 

включват. 
С извършената промяна ВАС е поставен в подчинение на министъра на право-

съдието. Променен е и редът за назначаване на съдиите и прокурорите. Значително 

се ограничават и правомощията на съда. Той няма право да правораздава като апе-

лативна инстанция по жалби против решения на специалните юрисдикции, да раз-

питва свидетели и вещи лица и да извършва огледи. 
С приемането на Наредба-закон за административното правосъдие (НЗАП) от 12 

ноември 1934 г.
4 се възстановява организацията и правомощията на ВАС.  

Съгласно чл. 1 от НЗАП „в Царството има един Върховен административен съд 

със седалище в София“. Състои се от първи председател, двама председатели на 

отделения и 9 членове. През 1942 г. при ВАС се обособяват пет отделения, а съста-

вът му е от председател на ВАС, четирима председатели на отделения и 14 членове. 
Прокурорският надзор се състои от главен прокурор и прокурори на отделения. 
Съгласно чл. 11 на ЗАП председателят на ВАС, председателите на отделения, 

главният прокурор се назначават с царски указ, по постановление на Министерския 

съвет и по представление на министъра на правосъдието.  
С акта на назначаването им съдиите и прокурорите стават несменяеми.  
Съгласно чл. 29 НЗАП подсъдни на ВАС са: 1) всички жалби за отмяна на адми-

нистративни актове на публичните власти, когато законите не определят друга под-

съдност; 2) касационните жалби против окончателните по същество решения на 

различни административни юрисдикции и 3) касационни жалби против окончател-

                                                           
1 ДВ, бр. 74/1912 г.; Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, с. 240. 
2 Пак там, бр. 31/1921 г. 
3 Пак там, бр. 217/1922 г. 
4 ДВ, бр. 182/1934 г.; бр. 188/1934 г. 
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ни решения на обикновените съдилища, когато специалните закони предвиждат 

обжалване пред Върховния административен съд. 
Наред с това, ВАС в общо събрание, по предложение на министъра на правосъ-

дието, се произнася принципно по тълкуването на наредбите на законите, които се 

отнасят до съдебното ведомство. Тълкуването, което дава съдът, е задължително 
(чл. 30 ЗАП)

1. 
Не са подсъдни на ВАС всички актове изброени в чл. 31, който преповтаря из-

цяло чл. 11 на ЗАП от 1912 г. 
*** 

След Освобождението у нас осезаемо се чувства нужда от съдебен надзор върху 

делата на администрацията и издадените от нея административни актове
2
. Гражда-

ните в една добре уредена правова държава се нуждаят от правно средство, с което 

да контролират органите на властта
3
. Такова средство е институтът на администра-

тивното правосъдие. Освен това с развитието на държавата и с нарастващата наме-

са на органите на изпълнителната власт в стопанския и културен живот значението 

на административното правосъдие се увеличава
4
. Всичко това е причина за приема-

нето през 1912 г. на Закон за административното правосъдие
5. Благодарение на 

него у нас се създава едно сравнително пълно, процесуално уредено и добре орга-

низирано административно правосъдие
6
. То се очертава като един истински съде-

бен надзор върху дейността на административните органи, предназначен за пра-

вилно функциониране на администрацията и е един вид гаранция в полза не само 

на гражданите, но и на капитализма като цяло
7.  
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КАТО ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТО ЛИЦЕ 
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Резюме: в настоящия доклад се разглежда една от особеностите на отго-

ворността на държавата като вид гражданска отговорност. Наред с нейния 

правовъзстановителен и безвиновен характер, като особена черта е ѝ това, че 

тя е отговорност за действия на трети лица. Посочват се редица примери за 

такъв вид отговорност и се маркира приликата между съставите по ЗОДОВ и 

чл. 49 ЗЗД.  

 

Ключови думи: отговорност, юридическо лице, гаранционна, трето лице, кон-

трол 

 
Summary: This report examines one of the peculiarities of State liability as a kind of 

civil liability. Along with its guarantee and strict nature, as its special feature is that it is 

responsible for the acts of third parties. Indicate number of examples of this kind of 

responsibility and marked similarity between the compositions SMRDA and Art. 49 CPA. 

 

Кey words: liability, legal entity, warranty, third parties, control 

 
 
Отговорността на държавата има преди всичко правовъзстановителeн характер, 

поради което всеобщото разбиране е, че тя е вид гражданска отговорност. Макар и 

такава, тя нерядко се коментира от административното право
1
, когато се изследва 

отговорността на администрацията по чл. 1 от Закона за отговорността на държава-

та и общините за вреди (ЗОДОВ).  
Гражданската отговорност от своя страна има свое видово деление на договорна 

и извъндоговорна, деликтна и договорна, виновна и безвиновна и отговорност за 

лични действия и отговорност за действия на трето лице. Общоприето е
2 отговор-

ността на държавата и в частност отговорността на администрацията да се определя 

                                                           
1 Димитров, Д. Административно право, обща част. С., 1999, с. 568 и сл., Дерменджиев, И., Кос-

тов, Д., Д. Хрусанов. Административно право на Република България . Обща част. С., 2001, с. 386 и 

сл. и др. 
2 Голева, П. Деликтно право. С., 2011, с. 138 и сл.; Тасев, С. Деликтна отговорност. С., 2009, 

с. 77 и сл. 
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като извъндоговорна, деликтна, безвиновна отговорност, а именно поради послед-

ния критерии и като отговорност за действия на трето лице. 
В българското право е познат принципът на личната отговорност, който нами-

ра пряко приложение в наказателното
1
, административното

2 и трудовото право
3. 

С други думи, отговорността не може да се наследява. Тя може да се носи само и 

единствено лично от правонарушителя и отговорни могат да бъдат само физичес-

ки лица
4
. Този принцип обаче не намира приложение в областта на гражданското 

право, а примерите за това са толкова много, че би било невъзможно да бъдат 

изброени. В настоящия доклад ще се спрем на някои от тях, за да покажем, че 

отговорност може да се търси от юридически лица и че може да се отговаря за 

действия на трети лица. 
 
Юридическите лица като носители на отговорност 
Юридическите лица като колективен субект на правото не са обективно реално 

явление, някаква естествена даденост. Те са правно явление, правна даденост и 

имат идеологичен характер
5 и са типичен пример за правна фикция. За тях са ха-

рактерни следните особености: 1) правноорганизационна форма, която дава въз-

можност да се обединят усилията на повече лица, за постигането на по-високи ре-

зултати; 2) юридическите лица са самостоятелни субекти на право
6
. Най-вече от 

второто произтича тяхната възможност самостоятелно да встъпват като страни в 

правоотношение (договорно) и съответно да бъдат носители на договорна отговор-

ност при неизпълнение на поети задължения. Колективен субект на правото е и 

държавата, която извършва своите функции чрез държавни органи, а тогава, когато 
те не осъществяват властническа дейност, а стопанска, те ще бъдат страни по дого-

ворни отношения
7 и съответно ще носят договорна отговорност. 

По-различно е поставен въпросът при деликтната отговорност, господстващото 

разбиране е, че по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) не може да 

се търси отговорност на юридическо лице
8
, но нашето законодателство е решило 

този проблем, като е създало редица специални състави на чл. 45 ЗЗД. Такъв е и 

случаят на ЗОДОВ.  
Ще се спрем на чл. 1 от Закона за отговорността на държавата. Производството 

се развива по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Носител на 

отговорност са държавата и общините, а съгласно чл. 205 АПК „искът за обезщете-

                                                           
1 Бойчев, Г. Юридическа отговорност. С., 2003, с. 162. 
2 Сивков, Ц. Административно наказване. С., 1998, с. 15. 
3 В сферата на трудовото право се изследва дисциплинарната отговорност. Личният характер на 

отговорността произхожда пряко от трудовото правоотношение, в което носителят на отговорността е 

лицето, което отдава трудовата си сила и ние наричаме работник, който на практика може да е само 

физическо лице. 
4 Бойчев, Г. Цит. съч. 
5 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част, дял II. С., 1973 г., с. 76. 
6 Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С., 2002, с. 302. 
7 Стайнов, П., А. Ангелов. Административно право на НРБ. Обща част. С., 1963, с. 31. 
8 Постановление № 7 от 30.12.1959 г. на Пленума на ВС. – Сборник постановления и тълкувателни 

решения на ВС на РБ по граждански дела 1953-1994, с. 234. 
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ние се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто 

незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите”. В допъл-

нение ще отбележим, че общините съгласно чл. 14 от Закона за местното самоуп-

равление и местната администрация (ЗМСМА) се признават за юридически лица. 
Възможността юридически лица да носят отговорност е характерна предимно за 

гражданското право, но съществува едно изключение при административната отго-

ворност. Глава IV от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), 

която урежда налагането на административнонаказателни санкции спрямо юриди-

чески лица
1.  

 
Отговорност за действия на трето лице 
Съществува мнението, че отговорността за чуждо действие е преход между от-

говорността за вина по чл. 45 ЗЗД и отговорностите без вина
2
. В нашето действа-

що законодателство са познати две възможни хипотези на тази отговорност: 

1) свързани със собственото поведение действия на други лица; 2) при собствено 

невиновно поведение
3
. За да унагледим казаното, ще посочим няколко примера за 

двете хипотези. 
 

Свързани със собственото поведение действия на други лица 

ЗЗД урежда тези състави в чл. 47, ал. 2 и чл. 48, ал. 1 и ал. 2. Това са случаите, 

когато „за вредите, причинени от неспособен, отговаря лицето, което е задължено 

да упражнява надзор над него“, съответно „родителите и осиновителите, които уп-

ражняват родителските права, отговарят за вредите, причинени от децата им, които 

не са навършили пълнолетие и живеят при тях“ и „настойникът отговаря за вреди-

те, причинени от малолетния, който се намира под негово настойничество и живее 

при него“. Без да се спираме подробно върху всички особености в състава, ще по-

сочим най-силно изразената им обща черта. Имаме едно лице, което е извършило 

вредоносно действие и лице, което осъществява надзор и се предполага, че е може-

ло да възпре реализирането на вредата. Степента на обвързаност е толкова силна, 

че поведението на „неспособният“, децата или малолетният се пренася като лично 

поведение на задължения. От една страна, поради невъзможността на „надзирава-

ния“ да разбира свойството и значението на извършеното, а от друга, поради не-

възможността да разполага със своето имущество или поради липсата на такова, 

тоест да не може да удовлетвори претенцията за вреда. 
В този ред на мисли е и хипотезата на чл. 26, ал. 3 ЗАНН „За административни 

нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години 

и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите 

или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им”. В тази разпо-

редба се визират случаите, щом лицата, на които им липсва възможност сами да 

преценят свойството и значението на действията си, извършват административни 

нарушения. Тогава, когато над тях е трябвало да бъде упражнен контрол от родите-

                                                           
1 По-подробно виж Сивков, Ц. Цит. съч., с. 26-30. 
2 Антонов, Д. Непозволено увреждане, С., 1965. С., 131. 
3 Антонов, Д. Цит. съч., с. 127. 
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лите – съответно попечителите или настойниците. Следователно е необходимо да 

съществува връзка между неупражняването на контрол и осъществяването на ад-

министративното нарушение
1
, именно поради което се носи отговорност. Макар и 

формално правонарушението да е извършено от малолетно, непълнолетно лице 

между 14-16 години или запретено лице, отговорността е на този, който е разбирал 

обстановката, могъл е да предотврати нарушението, но не го е направил. 
Следвайки примерите и в напълно съответствие с тях, може да споменем и слу-

чаите, в които едно лице се възползва от невъзможността на друго лице да разбира 

свойството и значението на извършеното и да разбира постъпките си и в лична уго-

да, го използва за осъществяването на престъпление. В тези случаи се приема, че 

вторият е средство за извършване на престъплението от първия, и макар формално 

деянието да е извършено от невменяемо лице, престъпление ще е извършил този, 
който се възползва от невменяемостта на лицето. 

 

При собствено невиновно поведение 

При договорната отговорност като пример може да се посочи отговорността на 

поръчителя
2
, при деликтната отговорност типичен пример за това е състава на 

чл. 49 ЗЗД. Отговорността на възложителят на работа на трето лице, който отговаря 

за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
3. 

Приема се, че тук отговорност носи едно лице, което, следвайки постигането на 

своите цели, възлага работа на едно друго лице, което чрез личните си виновни 

действия извършва деликт, докато осъществява възложената работа. Тъй като ин-

тересът от реализиране на възложеното е изцяло на работодателя и той ще черпи 

позитивите от реализиране на възложеното, то би следвало, той да поеме поправя-

нето на причинените вреди. Съдебната практика определя тази отговорност като 

безвиновна, а нейната функция определя като обезпечително-гаранционна
4.  

Това са и едни от характерните особености на отговорността на държавата
5
, по-

ради които някои автори я опреличават на специфично проявление на отговорност-

та на възложителя на работа
6
. Обезпечително-гаранционният характер се забелязва 

в две направления в зависимост от наличието или не на виновно поведение на 

длъжностно лице: 
1. Тогава, когато имаме известно длъжностно лице, което е извършило увреж-

дащото деяние. Увреденият разполага с възможността да предяви иска или срещу 

длъжностното лице по общия ред – чл. 45 ЗЗД или по реда на ЗОДОВ. В тези слу-

чаи за предпочитане е да се заведе иск срещу държавата, тъй като тя е възможно 

по-надлежен платец. Тоест обезпечително-гаранционният характер тук е по-
                                                           

1 Сивков, Ц. Цит. съч., с. 21. 
2 По подробно виж. Кожухаров, А. Облигационно право, Общо учение за облигационното отно-

шение, с. 581 и сл. 
3 В Постановление № 7 от 29.12.1958 г. на Пленума на ВС. – Сборник постановления и тълкува-

телни решения на ВС на РБ по граждански дела 1953-1994, с. 232 се приема, че отговорността по 

чл. 49 ЗЗД е отговорност без наличие на вина. 
4 Пак. там. 
5 Стайнов, П. Чиновническо право. Том втори. С., 1934 г., с. 113-115. 
6 Гоцев, В. Отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите. С., 2002, с. 26 и сл. 
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добрата платежоспособност на държавата като носител на отговорността и съот-

ветно възможно по-доброто удовлетворение на увреденото лице. В тази хипотеза, 

за да се избегне непонасянето на гражданска отговорност от виновното длъжностно 

лице, законодателят в чл. 9 ЗОДОВ е предвидил правото на регресен иск.  
2. Другата възможност не е била налична до влизането в сила на Закона за от-

говорността на държавата през 1989 г. Тя е – държавата да носи отговорност и при 

действия на невиновно длъжностно лице, предвидена в чл. 4 ЗОДОВ, тоест разши-

ряване на принципа на отговорността на държавата до степен да се изведе на пре-

ден план нейния гаранционен характер с единствена цел – заличаване на неблагоп-

риятните последици от увреждането и удовлетворяването на увреденото лице. 
От изложеното могат да се направят следните заключения. Принципът за личния 

характер на отговорност няма приложение относно отговорността на държавата, 

тъй като исковете са насочени към колективен субект на правото. Държавата отго-

варя за действия на друго лице (длъжностно лице), като съществуват два варианта, 

тези действия да са виновни или не. Съответно при виновни действия ЗОДОВ 

предвижда възможността за регресен иск.  
На преден план е подчертан гаранционния характер на този вид обезщетения, 

като е създадена предпоставка увредените лица, да имат възможността да търсят 

обезщетение и при липса на виновно лице, което е възможност – несъществувала 
преди приемането на ЗОДОВ.  
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Резюме: съвременната правна уредба на защитата на влоговете в банки извър-

вя дълъг път, докато достигне до най-новия си вид. Оказва се обаче, че българска-

та правна система има сравнително дълъг исторически опит в търсенето на ре-

шение на този така сериозен проблем, като нашият законодател още преди поч-

ти 90 години опитва за първи път да осигури защита на спестяванията. В насто-

ящата публикация накратко са представени основните положения на първия за-

кон за защита на влоговете от 1931 г, редакцията му от 1933 г. и отмяната му 

със Закона за банките през 1947 г, както и някои подбрани цитати от мотивите 

и стенограмите от обсъждането на законопроектите, като целта е да се напра-

ви опит за археологически поглед към развитието на този специален закон от 

началото на миналия век. 

 

Ключови думи: защита на влоговете, вложители, спестявания, археология на 

закона 

 
Summary: The modern legal framework of Deposit Protection in Bulgaria goes a long 

way until it reaches the newest Law on Bank Deposits Insurance. It turns out Bulgarian 

legislator is quite experienced in this area, as the first attempt of answering the need of 

deposit protection dates back in 1931, almost 90 years ago. This paper aims at presenting 

in short the first Law on deposit protection from 1931, the Law amendments from 1933 

and its final and utter abrogation through the Law of Banks in 1947, as well as to 

establish an attempt of a legal archaeology towards this specific legislation, going back 

to the beginning of the 20th century. 

 

Key words: protection of deposits, depositors, savings, legal archaeology 

 
 
Дезорганизацията на кредитното дело след Първата световна война и последи-

ците от Голямата депресия налагат в много страни създаването на специална зако-

нова уредба за защитата на спестяванията, концентрирани в банките, считани по 

онова време за обществени предприятия в смисъл, че работят със спестяванията на 

публиката. Първа през 1929 г. Чехословакия приема закон, с който държавата за-

щитава спестовните влогове на физическите лица, последвана от САЩ и много 

други страни. България също се присъединява към тях. Така през зимата на 1931 г. 

mailto:adelina_yankova@abv.bg
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в българското законодателство за първи път се приема специален закон за защита 

на влоговете. Но самото обсъждане преди приемането му продължава почти две 

години, тъй като законопроектът не е приет твърде радушно от всички заинтересо-

вани страни. 
При обсъждане на законопроекта за защита на влоговете в ОНС тогавашният 

министър на финансите Моллов посочва, че „държавата не може да бъде безучас-

тна за съдбата на натрупаните чрез труд и усилия средства на често наивната пуб-

лика. По тия причини навсякъде, където устоите на кредитната организация се 

разклатиха, се прокараха законоположения, целта на които е да се създаде извест-

на сигурност за спестовността в управлението и използването от страна на инсти-

тутите, които приемат влогове. Тая защита на спестовността се налага не само в 

интерес на населението, което спестява, но тя същевременно е полезна и за кре-

дитните предприятия, които се предпазват от рисковани сделки и се направляват 

към една здрава организация, която чрез това им създава едно по-голямо доверие 

в публиката“. 
Правителството в желанието си да създаде една здрава и рационална банкова 

система след проучване на чуждестранните законодателства по тази материя в дру-

гите страни съгласно българските специални условия се спира на една система, 

която е считана за най-удобна и пригодна за България. Считаната за „разпокъсана”, 

тогавашната българска банкова система създавала условия за сериозна конкурен-

ция между кредитните институции в ущърб на безопасността на спестовността. Ето 

защо тогавашният нормотворец, приел, че насърчаването на по-здрави кредитни 

институции с по-голям капитал и с достатъчни резерви, било една необходимост за 

подобряване състоянието на българската банкова система.  
Представеният законопроект бил част от една по-обширна кампания за промяна 

на законодателството в сферата на банковия финансов сектор, като заедно с него 

били представени и законопроекти за данъчни облекчения на акционерните, коман-

дито-акционерните банки и кооперативните кредитни сдружения, както и законоп-

роект за пласиране и оползотворяване на капиталите на държавните и обществени 

фондове и спестовната каса. Тази мащабна законодателна дейност целяла оформяне 

на системата, необходима за осигуряването на едно по-безопасно използване не 

само на частните спестявания, но и на обществените средства.  
Във връзка с горното спокойно би могъл да се направи изводът, че с тези три от-

делни законопроекта заедно с измененията в Закона за БНБ било поставено начало-

то на първата в историята на българската правна система финансова надзорна рам-

ка с публичноправен характер по отношение на банковия финансов сектор
1
. Важно 

е да се отбележи и индивидуалният подход, към който пристъпва законодателят със 

създаването на едно изключително модерно и напредничаво за времето си законо-

дателство, което целяло преминаване на страната през най-голямата към онзи мо-

                                                           
1 Би могло да се приеме, че тези законови нововъведения са и една от задължителните последи-

ци на сключения мирен договор, както и свързаните с него два заема, дадени от Великите сили под 

егидата на ОН с цел поддържане на златния лев и осигуряване изплащането на репарациите, но това 

в никакъв случай не омаловажава постигнатото при създаването на тази мащабна законодателна 

промяна. 
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мент икономическа криза в световната история и преодоляване на последиците от 

нея. След внимателен анализ на различните възможности и с оглед на национални-

те особености на банковия пазар в България за нашите условия за най-пригодна 

система за защита на влоговете е приета онази, при която се определя кои кредитни 

организации изобщо имат право да приемат влогове (от лица нетърговци), като 

същевременно се въвеждал предварителен контрол чрез т.нар. „предварително раз-

решение“. Видно от стенограмите при обсъждане на законопроекта, предложната 

система за защита на влоговете се отличава от чуждестранните законодателства по 

отношение на някои специални условия (например размерът на изискуемия мини-

мален капитал, размерът на задължителния резерв на банките). Индивидуалният 

подход на българския нормотворец се открива и в специалното разграничение, кое-

то се въвежда между влоговете на физическите лица („публиката“) и използването 

на свободните и временни средства на търговците, като се предоставя правото на 

избор на самите вложители да определят къде да влагат спестяванията си и като 

какви да окачествят влоговете си. 
Една от главните цели на законопроекта е защитата само на спестовните влогове 

на широката публика. Под спестовни влогове следва да се разбират средствата на 

нетърговците за разлика от временните оборотни средства, които се влагат сезонно 

от търговците в кредитните институции
1
. В мотивите към проекта се посочва още, 

че нововъведената система от предохранителни меркицели не само да запази необ-

ходимата свободна дейност на банките, но и да насърчи банковите организации към 

един път на рационализация, на една по-голяма сигурност в кредитораздаването и 

към едно засилване на доверието към здравите кредитни институции, което от своя 

страна да допринесе за правилното развитие на националното стопанство.  
Съгласно дадената в чл. 1, ал. 1 от ЗЗВ легална дефиниция за банки се считат 

търговските предприятия, които се занимават с банкерство (банкови операции), 

като в случай на спор дали известно предприятие е банка, същият се разрешава от 

министъра на финансите, след вземане на нарочно становище от Банкерския съвет
2. 

За основаване на банка, както и за откриването на клон от новоосновани или вече 

съществуващи банки, без значение дали същите са местни или чуждестранни, е 

необходимо получаването на специално разрешение, издавано от министъра на 

финансите, който се произнася след изслушване мнението на специално създадени-

ят със закона банкерски съвет. По отношение на получаването на разрешение за 

упражняване на дейност като банка, извършваща влогонабиране, законодателят 

поставя редица императивни изисквания. Напълно внесеният капитал на банката 
след приспадане разноските по учредяването ѝ не може да бъде по-малък от 

30 млн. лева за територията на София, за територията на Русе, Пловдив, Бургас и 

Варна – 20 млн. лева, а за останалите населени места в страната – 10 млн. лева. За 

първи път се поставят и законови ограничения по отношение на правната форма на 

                                                           
1 Това различие било прокарано с цел да не се създадат големи пречки в дейността на кредитните 

институции за временни средства, които и без това се влагали от лица, които имат по-широко разби-

ране и употребата на тези средства било категориално краткосрочно. 
2 В първоначалния законопроект от 1930 г. е било предвидено да се иска становището на Съюза на 

акционерните банки, а не мнението на банкерския съвет. 
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банките, имащи право да приемат влогове – единствено банки, регистрирани като 

акционерни или командитно-акционерни дружества
1.  

Банковите операции по смисъла на ЗЗВ се делят на два вида – обикновени бан-

кови операции и операции, за чието извършване се изисква специално разрешение. 

Разрешението за основаване на банка от своя страна, в случай че изрично не съ-

държа ограничения в себе си, дава правото да се извършват всички видове банкови 

операции, с изключение на приемането на влогове. За банковата операция „прие-

мане на влогове” е необходимо издаването от министъра на финансите на специал-

но разрешение, като същото се дава само ако новосъздадената банка е осъществя-

вала своята дейност като такава непрекъснато за срок поне от една година. 
Що се отнася до самите влогове съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗЗВ те могат 

да бъдат срочни (за по-дълъг срок от 30 дни) и безсрочни, платими при поискване 

или с предизвестие, като за влоговете следва да се издават поименни влогови 

книжки или обикновени заверителни писма. 
Обхватът на защитата на влоговете не покрива влогове на стопански предприя-

тия или т.нар. „търговски влогове”, а единствено спестовните такива
2
, като в чл. 9, 

ал. 3 от ЗЗВ е дадена следната легална дефиниция: „Спестовни влогове са ония, 

титулярите на които не са търговци по смисъла на търговския закон.”
3
. В този сми-

съл следва да се отбележи, че това са спестени от физическите лица средства, 

получени не по занятие „търговец”, а именно „суми, икономисани чрез неудов-

летворение на някои потребителни нужди”. Едно строго дефинитивно разграни-

чение между двата посочени вида влогове е практически невъзможно да се пос-

тигне
4
, тъй като са възможни най-различни хипотези – например търговци да 

имат спестовни влогове или обратното физически лица, които не са търговци по 

смисъла на Търговския закон, да разполагат с търговски влог. Именно поради 

тази трудност – да се направи едно ясно и категорично разграничение между тър-

говския и спестовния влог, законодателят изрично посочва задължителността на 

попълване на нарочна декларация при откриване на влог от титуляра на влога, в 

която следва да се посочи качеството на влога. Видно от чл. 10, ал. 3 от ЗЗВ кре-

дитите, както и търговските влогове, също изрично са изключени от обхвата на 

защитата по смисъла на ЗЗВ. 
Следва да се отбележи, че законодателят не дава легална дефиниция на търговс-

ките влогове, но под същите следва да се разбират не спестявания, а касови изли-

шъци. Тези касови излишъци могат да произлизат от временно неизползвани обо-

ротни средства, от едновременно постъпили парични суми от продажби (например 

                                                           
1 Заварените от ЗЗВ банки под други форми запазват правото на дейност, но при условие че се съ-

образяват с изискванията на новия закон.  
2 Именно поради тази причина, за да се подчертае релефно целта, предметът и обхватът на закона 

в последващата редакция на същия от 1933 г. е променено и името на самия закон, който след май 

1933 г. се нарича вече (включително и до отмяната му през 1947 г.) Закон за защита на спестовните 

влогове при частните банки в България. 
3 Съгласно пара. 22, ал. 1 от германския закон за банковото дело спестовните влогове са „парични 

влогове, които не служат за целите на платежния оборот, а за влагане, за които се издават спестовни 

книжки”. 
4 Йорданов, Д. Учение за банката. С., 1943, с. 35. 
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сезонни – от реколта). Вместо да ги държат в касите, предприятията ги влагат в 

банки, като по този начин, освен че обезпечават тяхното съхранение, получават и 

лихва. Законодателят обаче не е предвиждал създаване на гаранции за тези търгов-

ски влогове нито при частните банки, нито при популярните банки
1. Нещо повече –  

изрично ги посочва като такива, необхванати от ЗЗВ и по-късните редакции. Един-

ственото изискване е поддържането на 5% влог за ликвидност. 
Едно от специфичните ограничения, които поставя ЗЗВ, е изискването на обща-

та сума на спестовните влогове, приети от една банка, платими при поискване или с 

предизвестие от един месец, да не може да превишава осморния размер на внесения 

основен капитал на банката и резервите ѝ. 
Банките още са длъжни да държат депозиран и блокиран в БНБ реален, търговс-

ки и ликвиден портфейл с максимум тримесечен срок в размер на 10% от общата 

сума на приетите от тях спестовни влогове и платими при поискване или с предиз-

вестие до един месец. Портфейлът може да бъде заменен с влог в брой изцяло или 

частично. По искане на банките влогът в пари може да бъде изцяло или отчасти 

облечен в държавни или в гарантирани от държавата ценни книжа и оставени на 

съхранение в БНБ.  
Съгласно императивната разпоредба на чл. 11 от ЗЗВ банките са длъжни да имат 

винаги пласиран в търговски, реален или ликвиден портфейл (под формата на скон 

или реесконт) с максимум тримесечен срок в аванси срещу залог на стоки (варант) 

или в държавни и гарантирани от държавата ценни книжа минимум 2/3 от общата 

сума на приетите от тях спестовни влогове, платими при поискване или с предиз-

вестие. 
Интерес представлява и специфичният подход на законодателя при хипотезите 

на доброволна или съдебна ликвидация на една банка, а именно – спестовните вло-

гове имат предимство за изплащането им от блокираните в БНБ средства (посоче-

ните 10% от общата сума на приетите от тях спестовни влогове и платими при по-

искване или с предизвестие до един месец). 
С оглед осигуряване защитата на влоговете на банките се забраняват поради ви-

сокия риск извършване на редица сделки, сред които извършване на покупко-
продажба на стоки за собствена сметка

2
; финансови сделки, включително прехвър-

лянето на недвижими имоти, с членовете на управителните съвети и проверителни-

те съвети на съответните банки; покупко-продажба на недвижими имоти,с изклю-

чение на покупка на такива за собствени нужди. Въвеждат се и някои частични 

забрани за сключване на определени видове сделки от страна на банките, сред кои-

то подписването и закупуването на дивидентни книжа за собствена сметка.  

                                                           
1 Йорданов, Д. Учение за банката. С., 1943, с. 39-40. 
2 Вероятно поради нетипичността на този вид сделки да бъдат извършвани от банки. Тук за първи 

път в българското законодателство се наблюдава въвеждането на законови ограничения по отношение 

на дейностите, извършвани от една банка, което запазва тенденцията си за в бъдеще. И днес на банки-

те е императивно забранено по законов път да извършват сделки, които не са свързани с характера на 

основната им дейност, а именно – предоставянето на банкови услуги с някои изрични изключения. 
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С оглед осигуряване защитата на влоговете от чистата годишна печалба на бан-

ката се отделят 10% за запасен капитал, а остатъкът, ако не надвишава 10% от ос-

новния капитал, може да се раздава под формата на дивиденти на акционерите. Ако 

обаче остатъкът надминава 10% от основния капитал на банката, то най-малко 20% 

от общата чиста печалба се оставя за запасен капитал, а остатъкът след това може 

да се разпределя за дивиденти на акционерите. Предназначението на т.нар. „запасен 

капитал” е изключително и само с цел покриване на евентуалните ѝ загуби. След 

като запасният капитал достигне размера на основния капитал на съответната бан-

ка, то едва тогава може да се преустанови по-нататъшното внасяне на допълните-

лен запасен капитал. Ако в случай на понесени загуби от банката запасният капитал 

се намали, тя следва отново да започне да внася съответните проценти от чистата 

годишна печалба, докато запасният и основният капитал не се изравнят отново. 

В допълнение към горното е предвидена и допълнителна защита на запасния капи-

тал, като императивно се въвежда задължението всяка една банка да поддържа 1/5 

от запасния си капитал в покрити от държавни или гарантирани от държавата цен-

ни книжа, имащи пазар в София или чужбина, и които да са съхранявани в БНБ. 
В периода 1931 – 1937 г. са приети общо девет „окръжни” по прилагането на 

ЗЗВ и последващите редакции на ЗЗСВЧБ. В сферата на финансите и в банковата 

дейност се издават „окръжни”, „писма” и за уреждане на въпроси, които подлежат 

на регулиране с подзаконов нормативен акт
1
. Въпреки че „окръжните” по своята 

същност не са нормативни актове, в миналото посоченото в тях е било приемано за 

такова със задължителен характер, а самите те фактически са играли ролята на под-

законови нормативни актове.
2 С тях се правят и редица разяснения по тълкуването 

на закона. 
В ЗЗВ е отделено специално място в самостоятелен раздел за преходните разпо-

реждания, касаещи заварените от закона банки. В него подробно се посочват сро-

ковете, в които съответните заварени банки следва да организират дейността си в 

съответствие с нововъведените законови изисквания с оглед продължаване дей-

ността им като банки, осъществяващи влогонабиране или съответно прекратяване-

то им, в случай че не успеят да покрият необходимите условия за извършване на 

тази дейност. 

                                                           
1 Костов, М. Финансова система и система на финансово-правното регулиране (законодателни 

проблеми). С., 1986 г., с. 163. 
2 Както се изяснява в литературата, „окръжното” и подобни на него „писма” са само вътрешно за 

службата нареждане от чисто техническо, канцеларско естество, което се отнася до служебните лица в 

службата, при чието неспазване може да последва дисциплинарна отговорност. Окръжното не се 

отнася до външни за службата лица, то „само обръща вниманието на служителите от дадено ведомст-

во върху известно положения от издаден по-рано нормативен акт”. Те не заемат място в йерархичната 

структура на законодателството. Повече за характера и употребата вж. Костов, М. Финансова система 

и система на финансово-правното регулиране (законодателни проблеми). С., 1986 г., с. 162-163. 
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Със ЗЗВ от 1931 г. за първи път се създава и специализиран орган към министъ-

ра на финансите, чрез който да се упражнява надзор по отношение спазването 

изискванията на ЗЗВ от частните банки. Този орган е т.нар. „Банкерски съветъ” 
(БС). Законодателят е отделил самостоятелен раздел в ЗЗВ, в който подробно се 

уреждат функциите и правомощията му, структурата, начинът за избор и назнача-

ване и др. В ЗЗВ са изброени изчерпателно функциите на БС, като най-важната 

сред тях е предоставянето на специализирано становище (мнение) за издаване на 

разрешение от министъра на финансите за откриване на нови банки или клонове на 

чуждестранни банки. Видно от правомощията, посочени в чл. 27 от ЗЗВ, БС разпо-

лага с тясноспециализирани контролни функции, но не и с административнонаказа-

телни правомощия, тъй като при констатиране на дадено нарушение същият не 

може да наложи санкция. В случай на установено нарушение санкцията е бивала 

налагана от министъра на финансите в качеството му на административнонаказващ 

орган. Изобщо за спазване на предвидени в закона условия от частните банки БС 

докладва на министъра на финансите
1
, който de facto и de iure взема съответните 

управленски решения.  
Създадените гаранции за спестовните влогове при частните банки не дават обаче 

особени реални резултати по отношение на тяхното увеличение. Доверието към 

банките от страна на вложителите, които все още имат останали спестявания, не е 

възстановено. Освен това голяма част от вложителите изобщо не можели да спестя-

ват. В тази връзка може да се направи изводът, че ЗЗВ закъснява в качеството си на 

законодателна мярка за ограничаване на последствията от кризата и възстановяване 

на доверието на вложителя нетърговец. В подкрепа на горното твърдение се явява 

обстоятелството, че едва две години след влизането в сила на ЗЗВ в началото на 

1933 г. министърът на финансите представя пред ОНС законопроект за изменение и 

допълнение на ЗЗВ. Самият законопроект в продължение на пет месеца преминава 

през три четения. 
В мотивите към законопроекта от март 1933 г. се посочва, че през изминалите 

две години общата и тежката стопанската и финансовата криза не е оставила не-

засегната и нашата страна, а неизбежните последици от нея не закъсняват да се 

отразят както върху развоя на сравнително младото банково дело в България, така 

и върху и без това оскъдната и не много развита спестовност в страната ни. На 

първо място в мотивите към законопроекта се излага, че с него се цели запълване-

то на една съществена празнота в действащия дотогава ЗЗВ, а именно – изрично 

се урежда приемането на влогове само от банки, намиращите се под изричното 

действие на закона. 
Други по-съществени промени са свързани със съществуващата дотогава га-

ранция от 10%, служеща за привилегировано удовлетворяване на спестовните вло-

гове при ликвидация на една банка влогопритежателка. Така с новата редакция на 

закона е уточнено ограничението, че от тези 10%,5% са за портфейл и 5% за пари-

чен влог, но от съображения за ликвидността на банките, се създава специален от-

делен паричен влог от 5% при БНБ. С цел централизиране на възможните рискове, 

                                                           
1 Лазаров, Н. История на Българската народна банка и банковото дело в България. С., 1997, с. 302. 
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се прокарва и един максимум за личното кредитиране на клиента, който не може да 

надвишава 10% от собствените средства на банката. 
Неблагоприятно стеклите се през последните 2 – 3 години обстоятелства (особено 

за по-малките и по-слабите акционерни банки в страната) повелително налагат по 

подобие на създадените за това специални законодателства в други държави и у нас 

да се прибегне до една по-подвижна, бърза и сигурна съдебна ликвидация под непос-

редствения контрол на банкерския съвет на всяка банка, изпаднала в затруднено по-

ложение, и чието по-нататъшно фукнциониране по-скоро бизастрашило интересите 

на вложителите ѝ, на кредиторите и акционерите ѝ. Така се пристъпва към създава-

нето на специало законодателство за ликвидация на затруднени банки, с което се 

цели именно да се даде разрешение на този проблем. 
Законът за защита на влоговете е преработен като „Закон за защита на спестовни-

те влогове при частните банки” (ЗЗСВЧБ). Предметът му се определя като защита на 

спестовните влогове при частните банки и контрол на банките във връзка с тези вло-

гове. Променен е съставът на Банкерския съвет, който вече се състои от седем члено-

ве (за разлика от предишната редакция – 5). Създадено е и постоянно присъствие на 

банкерския съвет, с което той фактически става постоянно действащ орган, за разли-

ка от преди.  
Вследствие от Голямата депресия голям брой предимно малки банки изпадат във 

фактическо състояние на фалит. Това налага в новия закон да се включи цял нов раз-

дел за ликвидацията на банките
1
, което представлява по своята същност първата за-

конова уредба на банковата несъстоятелност в българската правна система.  
ЗЗСВЧБ просъществува до края на 1947 г., когато на 26 декември 1947 г. ВНС 

приема Закона за банките (ЗБ), обнародван на 27 декември 1947 г. С него фактичес-

ки е извършена национализация на цялата банкова система в България. Според 

чл. 1 от ЗБ банковото дело и сключването на всички банкови сделки и операции са 

изключително право на държавата. То се осъществява от БНБ, а в областта на дъл-

госрочното кредитиране от Българската инвестиционна банка. Всички акционерни 

банки (български и чуждестранни), централи и клонове, престават да съществуват 

самостоятелно. Активите и пасивите им изцяло и по право преминават върху БНБ, 

а тези на Българска ипотекарна банка върху Българската инвестиционна банка
2. 

В мотивите към законопроекта се посочва, че с оглед утвърждаването на единност-

та на банковата система, се запазва досегашната дейност на популярните банки, 

като те ще продължат своята влогонабираща дейност и предоставяне на дребен 

популярен кредит, но Общият съюз на популярните банки следва да се слее с БНБ. 

В мотивите към законопроекта се посочва още, че БНБ ще разшири своята дейност, 

като освен емисионен институт, тя ще набира влогове и ще раздава краткосрочни 

оборотни кредити. Съгласно чл. 9 от ЗБ БНБ е определена като автономен народен 

банков институт и отделна юридическа личност, като нейното имущество е отделе-

но от това на държавата и тя не отговаря за задълженията на държавата. В чл. 10 
наред с другите правомощия на БНБ е посочено, че БНБ организира, събира и пази 

                                                           
1 Яновски, Хр., Р. Аврамов. 120 години Българска народна банка 1879 – 1999 г. С., 1999, с. 149. 
2 Тази банка по-късно се слива с БНБ и от 1-ви януари 1967 г. преустановява дейността си като са-

мостоятелен банков институт. 
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народните спестявания и касовите излишъци на предприятията, учрежденията и 

народните съвети.  
Банковият сектор на България по силата на закона преминава от пазарна към 

планова икономика, а банково дело се централизира. Без съществуването и функ-

ционирането на частни банки законодателят приема, че е отпаднала и необходи-

мостта от съществуването на закон за защита на влогове при частните банки. Изгу-

бил значението си, ЗЗСВЧБ е почти изцяло отменен. Банкерският съвет е премах-

нат, а функциите му се прехвърлят на БНБ, както и всичките му дела и книжа. От 

този момент нататък вече всички влогове се гарантират от държавата. 
 



425 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОГРЕСИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  
В БЪЛГАРИЯ 

докторант Стойчо Дулевски,  

катедра „Публичноправни науки“, УНСС 

Резюме: краят на Първата световна война и тежките рестрикции от Ньойс-

кия мирен договор задължават правителството на Александър Стамболийски да 

предприеме мерки за удовлетворяване нуждите на бюджета. Въвеждането на 

Закона данък върху общия доход търси по оптимален начин парични средства ка-

то в същото време предопределя налагането на данъчни реформи, иновативни 

дори и за европейското законодателство. Създаването на този вид данъчно обла-

гане е от „виталенъ интересъ на устройството на българската държава“, което 

е опит да се унифицират в един общ нормативен акт преките данъци. Макар по-

скоро неуспешно за времето си, възникването на прогресивното подоходно облага-

не налага представата за необходимост от преструктуриране на материалното 

данъчно законодателство. 

 

Ключови думи: прогресивно подоходно облагане, Закон за данък върху общия 

доход, „финансов автоматизъм“, разделяне на облагането по категории, „подат-

ни възможности“, допълнителна функция на данъка, „свръхданък“ 

 

Summary: The end of the First World War and the heavy restrictions of the Treaty of 

Neuilly-sur-Seine obliges the government of Alexander Stamboliiski to undertake 

measures for satisfying the budget needs. The introduction of the Income Tax Law 

searches money resources in a optimum way as predestining the necessity of tax reforms 

at the same time, innovative even for the european legislation. The creation of that type of 

taxation is from vital interest for the constitution of the bulgarian state, which is a try to 

unify the income taxes in one common enactment. Although rather unsuccessful for its 

own time, the occurrence of the progressive income taxation put the idea for necessity of 

restructuring the material tax law. 

 

Key words: progressive income taxation, The Income Tax Law, financial automatism, 

tax division into categories, additional function of the tax, super tax  

 

 
Четиридесетото правителство на Александър Стамболийски поема страната в 

един тежък следвоенен период, търсейки възможности за набиране на нови ресурси 

за държавното съкровище. Именно налагането на прогресивно подоходно облагане 

цели замяната на множеството преки данъци (като например данък за глава доби-

тък, декар земя, т.нар. поземлен данък и други) чрез равномерно разпределение на 
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данъчната тежест за различните лица според дохода от различните източници. Да-

нъците обаче трябва да осигуряват не само необходимите постъпления в държавния 

бюджет, но и да спазват принципа на справедливостта, гарантиращ закрила на сто-

пански по-слабите и отчитане на техните „податни възможности“
1. 

На европейската сцена в исторически план първоначални привърженици на този 

тип облагане са били якобинците по време на Френската революция, изхождайки от 

идеята за правилно разпределение на личното богатство спрямо социалния статус. 
В България до 1920 г. широко приложение са намирали обектните данъци, които 

са били ефективни при определяне облагането на доходите от земя или сгради. 

Заплащал се е патентен данък, чиято стойност приблизително се е установявала от 

специални комисии. Законопроектът за данъка върху общия доход е в голяма сте-

пен заимстван от френския (1914 г.), на който е било нужно близо 40 години, за да 

бъде утвърден и ефективен поради отрицателната народопсихология от нововъве-

дения, касаещи данъчното облагане. 
Самата идея за налагането на такъв закон, противопоставяйки се на остарелия и 

поради това неприложим за преследваните цели данък върху занятията, намира 

остра критика от страна на опозицията. Той е три пъти по-висок от първоначално 

предложения от правителството на Стоян Данев данък (той е почвал от 2,5% и е 

стигал до 12%, за сравнение ЗДОД
2 запазва минималния процент, но максималното 

равнище достига 35%). Изказват се опасения от страна на Съюза на българските 

индустриалци относно възможност на унищожаване на частната инициатива. Забе-

лязва се още в чл. 1 допълнителната му функция чрез запазването на данъка върху 

занятията. 
Положителни са насоките за определяемостта на капитала, тъй като може лесно 

да се види обектът на облагането, но събирането му става трудно. Трудност пред-
ставлява преди всичко самото самосъзнание за плащането на данъка – търговците 

нямат практика да отбелязват в тефтерите си отчитането на годишния баланс, което 

предопределя субективната им оценка придеклариране на постъпленията. Фискът 

се „храни“ предимно от малките и средните капитали, които по всевъзможен начин 

се опитват да ограничат данъчните си тежести; същото се отнася и за едрия капи-

тал. който въпреки значителните си възможности не се стреми към прозрачност на 

доходите си. Същността на декларативната система е улеснено, формално обусло-

вено определяне размера на данъчното облагане, но порочната практика за укрива-

нето му от недобросъвестни служители затруднява преследваните от закона цели. 

Това е едно своеобразно облагане на субекти, което в данъчно-правната литература 

е известно като „финансов автоматизъм“
3
. Самата същност на декларирането като 

императивен елемент за осъществяване на фактическия състав на данъчното за-

дължение предполага и допълнителна професионална квалификация на компетент-

ните органи, изискваща средства и време. Неслучайна предвид изложеното е след-

ващата промяна на данъка върху приходите от 1936 г., чиято основна предпоставка 

са именно недостатъчната подготовка и ниското заплащане на персонала. 
                                                           

1 Стоянов, В. Основи на данъчната система. С., 1992, с. 22. 
2 Закон за данък върху общия доход (Обн., ДВ, бр. 88 от 22.07.1920 г.). 
3 Караниколов, Л. Данъчният облагателен акт. С., 1995 г., с. 26-27. 
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Критикува се и съставът на комисията за определяна на облагането – тя ще се 

състои само от финансов началник, изгубвайки тричленния си характер: финансов 

началник, кмет и един представител от съответното съсловие, концентрирайки 

властта само върху едно лице. 
Основателни са доводите относно нееднаквите условия при придобиване на до-

ходи. Съгласно законопроекта брутните доходи подлежат на еднакво данъчно тре-

тиране, независимо от различната специфика на отделните сектори. Така например 

приходите от производство – земеделие и индустрия, се придобиват при други ус-

ловия спрямо банкерството. Принципът на справедливото данъчно третиране обус-

лавя разделяне на облагането по категории, тъй като в някои сектори се изисква 

повече труд и капитал. 
Трябва обаче да се подчертае, че е характерно за налагането на всеки нов данък 

едно масово обществено недоволство било защото въвеждането му е прибързано и 

необмислено, било защото е закъсняло и неприложимо. В тежкия следвоенен пе-
риод, когато държавната хазна спешно се нуждае от допълнителни парични средст-

ва, когато аристокрацията е придобила недекларирани крупни печалби, създаването 

на прогресивно подоходно облагане е от изключително значение не само за българ-

ското, но и за европейското законодателство. Промяната в данъчната система зави-

си до голяма степен от честността на отделния гражданин и от добрия подбор на 

финансови органи, както и от добрата организация на финансовата служба. Законо-

дателят се е опитал да минимизира по всякакъв начин възможните несъответствия 

при третирането на различните категории данъчни субекти, изхождайки от индиви-

дуалните им белези. 
Новата данъчна система облага чистите доходи (за разлика от предишната, обх-

ващаща само брутните приходи) и се трансформира като данъчна система не само 

върху труда, но и върху капитала. Данъкът върху общия доход се явява един 

допълнителен, „свръхданък“
1
, защото укрепва преките данъци и дава възмож-

ност за пълно таксуване на необлагаеми досега допълнителни приходи. 
Земеделското правителство определя посоката на прякото облагане като прогре-

сивна. Реформата обаче не е продиктувана от интересите на българските граждани, 

а от реализирането на постъпления в бюджета. Ликвидирането на натуралното сто-

панство и определянето на потребителските стоки по пазарна цена обуславя значи-

мата роля на капитала при данъчното облагане. Нежеланието на буржоазната класа 

обаче да загуби данъчните си привилегии и да претърпи нови форми на облагане 

бележи този период като своеобразно продължаване на получаване на постъпления 

най-вече от най-бедното съсловие, предопределяйки последващи данъчни реформи.  
 
Литература 
1. Закон за данък върху общия доход (Обн., ДВ, бр. 88 от 22.07.1920 г.). 
2. Караниколов, Л. Данъчният облагателен акт. С., 1995 г., с. 26-27. 
3. Стенографски дневници, 19 ОНС, IИС, 25 3, 9/VI1920, с. 827. 
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1 Стенографски дневници, 19 ОНС, IИС, 25 3, 9/VI1920, с. 827. 
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ПОНЯТИЕТО „ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ“  
СПОРЕД НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА 

Александър Нанов,  

alex_nanov@abv.bg 

Резюме: понятието „вътрешна информация“ при търговията с финансови ин-

струменти е ключово за правилното разбиране на забраните за пазарна злоупот-

реба. Неговото значение нарасна допълнително с приемането на Директива 

2014/57/ЕС, която задължава държавите – членки на ЕС, да предвидят в нацио-

налното си законодателство углавни наказания поне за сериозните форми на па-

зарна злоупотреба до 3 юли 2016 г. От същата дата ще започне да се прилага и 

новият Регламент за пазарната злоупотреба, който макар и да не внася принцип-

ни различия в понятието за вътрешна информация, го разширява и конкретизира. 

Настоящият доклад цели да спомогне за изясняване на понятието за „вътрешна 

информация”, като изходи от разпоредбите на новия Регламент за пазарната 

злоупотреба, който ще отмени сега действащия у нас Закон срещу пазарните 

злоупотреби с финансови инструменти. 

 

Ключови думи: вътрешна информация, пазарна злоупотреба, Регламент за па-

зарната злоупотреба, инсайдерски сделки 

 

Summary: The concept of “inside information” in the trading with financial in-

struments is essential for a correct understanding of the market abuse prohibitions. Its 

importance increased further with the adoption of Directive 2014/57/ЕU which obliges 

the Member states to provide criminal sanctions in their national law at least for the 

serious forms of market abuse by 3 July 2016. From the same date the new Market Abuse 

Regulation will start to apply. Even though the regulation doesn’t bring principal 

changes in the concept of inside information, it widens and itemizes it. This report aims to 

help for the clarification of the notion of inside information under the Market Abuse 

Regulation, which will repeal the current Act Against Market Abuse with Financial 

Instruments. 

 

Key words: inside information, market abuse, Market Abuse Regulation, insider 

dealing 

 

 

I. Въведение  
Прозрачността е един от основните и най-важни принципи на правото на капи-

таловите пазари. В чл. 2, т. 3 и 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финан-

сови инструменти (ЗСПЗФИ) като цели на закона са определени inter alia „осигуря-

mailto:alex_nanov@abv.bg
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ване на своевременно и пълно разкриване на информация на инвеститорите” и 

„създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар 

на финансови инструменти.” Въведените в това отношение забрани за търговия с 

вътрешна информация способстват за повишаване на доверието и увереността на 

инвеститорите в пазара, което е от съществено значение за неговото ефективно 

функциониране. Очевидно е, че понятието „вътрешна информация” се явява цент-

рално в тази област и неговото изясняване е от особена важност за практиката как-

то за пазарните участници, така и за контролните органи и съда. Значението на пра-

вилното разбиране на понятието за вътрешна информация стана дори по-голямо 

след приемането на 14 април 2014 г. на Директива 2014/57/ЕС на Европейския пар-

ламент и на Съвета относно наказателноправните санкции за пазарна злоупот-

реба. Според въпросната Директива държавите членки са длъжни да предвидят в 

националното си законодателство углавни наказания за най-тежките форми на па-

зарна злоупотреба, като срокът за това е до 03.07.2016 г. От същата дата 
(03.07.2016 г.) ще започне да се прилага и приетия Регламент (ЕС) № 596/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба
1
. Това озна-

чава, че от този момент ще се смята за отменен ЗСПЗФИ, тъй като обществените 

отношения, които той регулира, попадат в предметния обхват на новия регламент. 
Настоящият доклад цели да спомогне за изясняването на не особено ясното поня-

тие „вътрешна информация“, като изходи от разпоредбите на РПЗ. За целта ще бъде 

направен кратък обзор на приетите на равнище Европейски съюз нормативни акто-

ве, касаещи инсайдерските сделки, след което ще бъдат разгледани разпоредбите на 

чл. 7 от РПЗ, дефиниращи понятието „вътрешна информация“. 
 
II. Актове на Европейския съюз, касаещи инсайдерските сделки 
Въвеждането на забранителен режим на инсайдерските сделки на равнище Ев-

ропейски съюз представлява един продължителен процес, започнал сравнително 

късно. Така едва през 1989 г. Съветът на Европейския съюз приема Директива 

89/592/EEC за координиране на регулациите на инсайдерските сделки. Европей-
ският законодател аргументира приемането на Директивата с факта, че увереността 

и доверието на инвеститорите в пазара се основава най-вече на сигурността, че 

всички те ще бъдат равнопоставени и защитени от използването на вътрешна ин-

формация. Гладкото функциониране на пазарите зависи до голяма степен от дове-

рието, което пораждат у инвеститорите. Благоприятствайки едни инвеститори за 

сметка на други, инсайдерските сделки подкопават увереността на пазарните учас-

тници и спъват безпроблемното функциониране на пазара. 
Тринадесет години по-късно динамичното развитие на капиталовите пазари на-

ложи приемането на новата Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на паза-

ра. Целта на Директивата бе да осигури интегритета на финансовите пазари на об-

                                                           
1 По-нататък в изложението Регламент (ЕС) № 596/2014 ще бъде означаван за краткост като РПЗ 

(Регламент за Пазарната злоупотреба). 
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щността
1. Според Директивата забраната на инсайдерските сделки е предпоставка 

за постигане на „пълна прозрачност на пазара“.
2 

Очевидно е, че избраният от Съюза регулаторен подход по отношение правото 

на капиталовите пазари е свързан с хармонизиране законодателствата на държавите 

членки, а не с тяхното унифициране. Към момента правното регулиране на капита-

ловите пазари на ниво ЕС се осъществява основно посредством четири директиви – 
Директивата за пазарите на финансови инструменти, Директивата за прозрачност-

та, Директивата за пазарната злоупотреба и Директивата за проспектите. Това озна-

чава, че въпреки значително повишената активност на Европейския съюз по отно-

шение регламентирането на инвестиционната дейност, правната уредба на капита-

ловите пазари си остава въпрос от националната компетентност на отделните дър-

жави членки. Затова и за едно европейско право на капиталовите пазари може да се 

говори само условно. По отношение на пазарната злоупотреба обаче този подход на 

ЕС беше сменен с приемането на РПЗ, който ще замени Директива 2003/6/ЕО. 

Така регулирането на пазарната злоупотреба ще бъде унифицирано на територи-

ята на Съюза. Целите на този качествено нов законодателен подход на равнище ЕС 

са посочени в преамбюла на регламента. Според Съвета чрез приемането на регла-

мента ще се постигне по-единна и по-стабилна нормативна рамка, която е необхо-

дима за запазване целостта на пазара, избягване на регулаторен произвол, гаранти-

ране на отчетност в случаи на опити за манипулация, повишаване на правната си-

гурност и намаляване сложността на регулаторната уредба за пазарните участни-

ци
3. Смята се също, че регламентът ще способства за премахване на съществуващи-

те пречки пред търговията и значителните нарушения на конкуренцията, произти-

чащи от различията между националните законодателства
4. Смяната на законода-

телния подход на Съюза в областта на пазарната злоупотреба се оправдава с това, 

че „Оформянето на изискванията в областта на пазарната злоупотреба под 

формата на регламент ще осигури пряката им приложимост. Това следва да оси-

гури еднакви условия чрез предотвратяването на различаващи се национални изис-

квания в резултат от транспонирането на Директива.”
5 Освен с пряката си при-

ложимост РПЗ се различава от отменената от него Директива 2003/6/ЕО и по своя 

предметен обхват. Докато отменената Директива се отнасяше единствено до фи-

нансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, то в предметния 

обхват на новия регламент се включват също и финансовите инструменти, търгува-

ни на многостранни системи за търговия (МСТ), други организирани системи за 

търговия (ОСТ), както и „...всяко друго поведение или действие, което може да 

има въздействие върху такъв финансов инструмент, независимо дали се извършва 

на място за търговия.”
6
 

 

                                                           
1 Съображение 12 от Директива 2003/6/ЕО. 
2 Съображение 13 от Директива 2003/6/ЕО. 
3 Съображение 4 от РПЗ. 
4 Съображение 5 от РПЗ. 
5 Пак там. 
6 Съображение 8 от РПЗ. 
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III.  Понятие за вътрешна информация 
РПЗ общо взето се придържа към понятието за вътрешна информация, устано-

вено от Директива 2003/6/ЕО, като го разширява и детайлизира, инкорпорирайки в 

себе си пояснителните правила на Директива 2003/124/ЕО, както и тълкувателните 

разяснения на Съда на ЕС в Daimler
1
. Основната дефиниция на вътрешна информа-

ция е дадена в чл. 7, т. 1, б. а) от РПЗ. В букви б), в) и г) пък се конкретизира коя 

информация се смята за вътрешна по отношение на стоковите деривати, квотите за 

емисии и т.нар. „front-running” практики. 
И така, чл. 7, т. 1, б. а) от РПЗ дефинира вътрешната информация чрез следните 

4 кумулативни критерия, които ще бъдат разгледани в повече детайли по-долу: 
- информацията трябва да е „точна”; 
- да не е била направена публично достояние; 
- да се отнася директно или индиректно до един или повече емитенти или до 

един или повече финансови инструменти; 
- и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувст-

вително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях де-

риватни финансови инструменти. 
 
1. Коя информация е „точна”?

2
 

Според чл. 7, т. 2 от РПЗ информацията е точна „...ако тя посочва набор от об-

стоятелства, които съществуват или които основателно може да се очаква, че 

ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или за което основателно 

може да се очаква, че ще настъпи, когато такава информация е дотолкова конк-

ретна, че позволява да се направи заключение относно възможното въздействие 

на този набор от обстоятелства или на това събитие върху цените на финансо-

вите инструменти или свързания дериватен финансов инструмент, свързаните 

спот договори за стоки или продаваните на търг продукти, основани на квоти за 

емисии.” Следва да се отбележи, че не може a priori и абстрактно да се посочи коя 

информация е точна и коя не притежава това качество. Определянето дали дадена 

информация е точна следва да се извършва индивидуално във всеки конкретен слу-

чай в зависимост от съдържанието на информацията и нейния контекст
3. 

Все пак някои общи положения могат да бъдат изведени. На първо място, при 

определянето дали даден набор от обстоятелства съществува или дадено събитие е 

настъпило, следва да се изхожда от това дали има категорични и конкретни доказа-

телства в тази насока, или става дума само за слухове и спекулации.
4 По-сложен е 

въпросът как да определим дали основателно може да се очаква, че определени 

обстоятелства или събитие ще настъпят. Дали следва да е налице определена фик-

сирана степен на вероятност или необходимата степен на вероятност следва да се 

                                                           
1 Решение на Съда на Европейския съюз (втори състав) от 28.06.2012 г. по дело C-19/11, Markus 

Geltl срещу Daimler AG. 
2 Вж. също Йосифова, Т. Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация, 

Търговско и облигационно право, кн. 6, 2013 г., с. 5-8. 
3 CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the 

Directive on the market, CESR/06-562b, July 2007, No 1.5.  
4 Пак там. 
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определя съобразно значимостта на ефекта, който би имало събитието върху цената 

на финансовия инструмент (колкото по-съществен е очакваният ефект, толкова по-
малка е степента на вероятност за осъществяването му, достатъчна, за да се счита 

информацията за точна)
1. Този въпрос е отправен към Съда на ЕС, който в Daimler 

отдава предпочитание на първия вариант. Посочва се, че изразът „може основател-

но да се очаква” не следва да се тълкува като изискващ висока степен на вероятност 

обстоятелствата или събитието да настъпят. Този извод на съда е в съответствие с 

целите на Съюза за осигуряване на стабилност на финансовите пазари и повишава-

не на доверието на инвеститорите в тях. Все пак СЕС подчертава, че с оглед изиск-

ването за правна яснота по отношение на пазарните участници, за „точна информа-

ция” не следва да се смята информация, касаеща обстоятелства или събития, чието 

настъпване е малко вероятно. 
Съществуваше неяснота и относно това дали информация относно междинни 

етапи от един продължителен процес може да се смята за „вътрешна”. На поставе-

ния проблем отговори СЕС в Daimler, а изводът на съда беше закрепен и в чл. 7, т. 

2 от новия РПЗ. Така, вече е нормативно закрепено, че „вътрешна” е информацията, 

касаеща не само един продължителен процес като цяло, но и тази, която се отнася 

до един междинен етап от този процес, ако, разбира се, притежава останалите, не-

обходими характеристики. Нещо повече, СЕС подчертава, че не е задължително 

този междинен етап от продължителния процес да се е осъществил, достатъчно е да 

може разумно да се очаква, че ще настъпи.
2 

 
2. Коя информация не е публично достояние? 

Въпросът кога и как една информация става публична, е дискусионен
3. Все пак 

преобладава мнението, че информацията става публична, когато обществото като 

цяло е имало възможност да я възприеме („теория на възприемането“).
4 А това мо-

же да стане например чрез оповестяване от медиите, направено така, че да достигне 

едновременно до всички. Разбира се, публична във всички случаи ще бъде инфор-

мацията, огласена от фондовата борса. 
 
3. Коя информация се отнася директно или индиректно до един 

          или повече емитенти или до един или повече финансови инструменти? 

Повечето обстоятелства, свързани с движението на цените, като спад в печалби-

те, промени в управителните и надзорните органи, откриването на нови нефтени 

находища и т.н., се отнасят до емитента
5. Пример за вътрешна информация, касае-

ща самия финансов инструмент, пък може да се намери в решението на СЕС по 

                                                           
1 Rüdiger, Veil. European Capital Markets Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2013, 

p. 145. 
2 C-19/11, т. 38. 
3 Семов, С. Пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Търговско и конкурентно право, 

кн. 4, 2007 г., с. 68. 
4 Касабова, К. Правни аспекти на финансовите инструменти. С., 2007 г., с. 369. 
5 Rüdiger, Veil. European Capital Markets Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2013, 

p. 149. 
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делото Georgakis.1 Фактите по това дело са най-общо следните. Георгакис и члено-

ве на семейството му са мажоритарни акционери в две публични акционерни дру-

жества – „Парнасос“ и „Атемке“. Те решават да повишават изкуствено цената на 

акциите на „Парнасос“, когато последната падне чрез взаимни покупко-продажби 

на акции между „Атемке“ и „Парнасос“. Според СЕС знанието за това решение 

представлява вътрешна информация, бидейки точна, непублична информация, от-

насяща се до прехвърлими ценни книжа. 
 
4. Коя информация може да има значителен ефект  

          върху цените на финансовите инструменти? 

Според чл. 7, ал. 4 от РПЗ „...информация, която, ако бъде направена публично 

достояние, би могла да има значително въздействие върху цената на финансови 

инструменти... означава информацията, която разумен инвеститор вероятно би 

използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.“ Комитетът 

на европейските регулаторни органи по ценни книжа (CESR)2 внесе допълнителна 

светлина по въпроса кога дадена информация може да има съществен ценови 

ефект.
3 Насоките на Комитета се основават на Директива 2003/6/ЕО, но са релеван-

тни и по отношение на РПЗ, тъй като принципна промяна в понятието за вътрешна 

информация не е въведена с регламента, а то е само конкретизирано и допълнено. 

Така според CESR лицата потенциално разполагащи с вътрешна информация след-

ва да определят ex ante дали информацията е вероятно да има чувствително ценово 

влияние. Основният въпрос в това отношение е каква трябва да бъде степента на 

вероятност към този момент, за да може разумно да се очаква да настъпи такъв 

ефект? Според CESR обикновената възможност определена информация да има 

съществен ценови ефект не е достатъчна, за да възникне задължение за разкриване-

то ѝ, но не е необходимо и да е налице степен на вероятност близка до сигурност.  
Трябва да се отбележи също, че определянето дали изменението на цените е съ-

ществено не следва да се извършва единствено чрез количествен критерий и зада-

ването на фиксирани прагове на ценово движение не е подходящ подход в тази 

връзка. Например волатилността на т.нар. “Blue chip” ценни книжа
4 обикновено е 

значително по-малка в сравнение с ценните книжа на малки компании с ниска лик-

видност. Ето защо при ценните книжа на големите компании и по-малки (в процен-

тово изражение) промени в цената може да се считат в конкретната ситуация за 

значителни.  
CESR посочва и няколко индикатора, че дадена информация би могла да има 

съществен ценови ефект, а именно: 

                                                           
1 Дело C-391/04, Ipourgos Ikonomikon and Proistamenos DOY Amfissas v. Charilaos Georgakis. 
2 CESR беше независим комитет на европейските регулаторни органи по ценни книжа, създаден от 

Европейската комисия през 2001 г. като част от третото ниво на т.нар. процес „Ламфалуси“. От 

01.01.2011 г. CESR беше заменен от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). 
3 CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the 

Directive on the market, CESR/06-562b, July 2007, No 1.5.  
4 „Blue chip“ ценни книжа, които се отличават със значително по-висока репутация и среден тър-

гуван обем. 
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- Видът на информацията е същият като на информация, която е имала в мина-

лото съществено влияние върху цените. 
- Анализи сочат, че определен вид информация обикновено оказва влияние 

върху цените. 
- Самата компания е третирала сходна информация като вътрешна. 
Следва да се отбележи, че не трябва да се надценява значението на горните ин-

дикатори и същите да се смятат за категорично доказателство, че дадена информа-

ция ще има значително влияние върху цените на финансовите инструменти. Тук, 

както вече се отбеляза по отношение на „точната информация“, следва да се под-

хожда индивидуално към всеки конкретен случай, като се отчете, че значението на 

информацията варира широко по отношение на различните компании, в зависимост 

от техния размер, репутация, сектор, в който оперират и т.н. 
 
5. Вътрешна информация по отношение на стоковите деривати  

          и „front-running“
1
 сделките 

Вътрешната информация по отношение на стоковите деривати отговаря на горе-

описаните критерии и е необходимо тя да може основателно да се очаква да бъде 

разкрита или чието разкриване е задължително съгласно законови или подзаконови 

разпоредби на равнище ЕС или на национално равнище, пазарните правила, дого-

ворите, обичайните правила или практики на съответните пазари на стокови дери-

вати или спот пазари. Важен пример за такива правила е Регламент (ЕС) 

№ 1227/2011 за интегритета и прозрачността на енергийния пазар. РПЗ разшири 

обхвата на понятието за вътрешна информация, като включи в него и информация, 

отнасяща се директно до свързани спот договори за стоки.
2 Това допълнение е 

направено, тъй като вътрешната информация от спот пазар
3 може да облагодетелс-

тва лице, търгуващо на финансов пазар и отново да се стигне до „нечестна игра”. 
Що се отнася до вътрешната информация, свързана с т.нар. Front-running, това е 

информация, отговаряща на общите изисквания, която е свързана с подадени, но 

все още неизпълнени заявки на клиент до лице, изпълняващо нареждания, свързани 

с финансови инструменти. Следва да се подчертае, че не всяка клиентска заявка 

може да окаже съществен ефект върху цената на даден финансов инструмент. Все 

пак предполага се, че е налице front-running, когато големият обем на клиентската 

заявка стане причина лицето, което я изпълнява, да придобие или продаде за своя 

сметка финансовия инструмент, предмет на заявката. 

                                                           
1 С термина “front running” сделки се означава практиката на инвестиционен брокер, който извър-

шва сделки с ценни книжа за своя сметка, възползвайки се от информацията, придобита от чакащите 

заявки на неговите клиенти. 
2 За целите си РПЗ въвежда свое определение за спот договори за стоки. Така според чл. 3, ал. 1, 

т. 15 „спот договор за стоки“ означава всеки договор за доставка на стока, търгувана на спот пазар, 

която се доставя бързо след сетълмента на сделката, и всеки договор за доставка на стока, който не е 

финансов инструмент, включително форуърден договор със сетълмент с физическа доставка”. 
3 За целите на РПЗ „спот пазар“ означава всеки пазар на стоки, в който стоките се продават срещу 

парични средства и се доставят бързо след сетълмента на сделката, и други нефинансови пазари, като 

например форуърдни пазари за стоки.” (чл. 3, ал. 1, т. 16). 
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До влизането в действие на РПЗ ни делят едва няколко месеца. Дотогава в НК 

ще бъдат предвидени и углавни наказания за деянията, представляващи тежка фор-

ма на пазарна злоупотреба. Предстои да видим дали мерките на европейския зако-

нодател ще постигнат своята цел, която в крайна сметка е един по-силен и стабилен 

капиталов пазар в рамките на ЕС. 
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ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА НА ПРОДЪЛЖЕНИТЕ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

студент Надя Механджиийска,  

УНСС,  

nadq9292@abv.bg 

Резюме: настоящият доклад цели да внесе по-голяма яснота относно една от 

често срещаните форми на усложнена престъпна дейност – „продълженото 

престъпление“. Разкриват се особеностите на деянието при извършване на по-

добен тип престъпления, както и по-актуална практика във връзка с някои от 

съставите на продълженото престъпление. С оглед несъставомерността на 

последните при продължените престъпления открит остава въпросът послед-

ващото поведение отстрана на дееца, изразено чрез действие или бездействие, 

може ли да се отчита и взема предвид от съда като смекчаващо отегчаващо 

наказателната отговорност обстоятелство при индивидуализацията на нака-

занието и определяне на неговия точен размер. Въз основа на всичко изложено в 

доклада е редно да се направи апел към законодателя за правна уредба и регла-

ментиране на подобен вид престъпления в правна норма, както е с продължава-

нитепо чл. 26 от НК. Това се налага с оглед на яснота, коректност и предотв-

ратяване на съдебния произвол. 

 

Ключови думи: продължено престъпление, извършител, смекчаващи и отег-

чаващи отговорността обстоятелства 

 

Summary: This report is aimed to bring more clarity in one of the most common 

forms of complicated criminal activity, named „continued crime”. The report reveals 

the characteristics of the criminal act, which are shown by committing crimes of that 

kind, as well as current practice about some of the continuous crime’s corpus delicti.  

The question can the perpetrator’s subsequent behavior, expressed by action/ 

inaction, be considered by the court in individualization of a punishment and 

determination its exact size as a mitigating or an aggravating circumstance, is still 

open because the public dangerous consequences’ are not being part of the corpus 

delictiin continued crimes.  

On the ground of the report is necessary to be made an appeal to the legislator for 

legislation and regulation on similar crimes by a legal regulation as ongoing crimes 

are settled in Article 26 of Penal Code. This is with a view to clarity, honesty and 

preventing judicial arbitrariness. 

 

Key words: continuous crime, perpetrator, mitigating and aggravating circumstances 
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Настоящият доклад цели да хвърли по-голяма светлина върху една от нерядко 

срещаните форми на усложнена престъпна дейност, а именно тази на продълже-

ното престъпление. То е едно единно престъпление, което тук е мястото да се 

отличи от еднородната реална съвкупност. Докато при продължените престъпле-

ния ключовият момент е едното деяние, разтеглено във времето, състоящо се от 

няколко действия или бездействия, тоест от няколко свои форми, всяка от които 

следва да се разглежда като част от цялото, то при реалната съвкупност са налице 

две или повече деяния, съответно две или повече престъпления. По своята същ-

ност продълженото престъпление е усложнено деяние, чието извършване трае 

непрекъснато или казано по друг начин чието изпълнение е трайно, продължава-

що, непрекъснато осъществяване на престъпен състав до момента, в който не нас-

тъпят обстоятелства, зависещи или не от волята на дееца, които да го прекратят. 
Ако се изследва усложнената по състав конструкция на продълженото прес-

тъпление, могат да се открият следните негови белези: 
Продълженото престъпление се счита за започнало с осъществяването на 

признаците на конкретния престъпен състав, залегнал в Особената част на Нака-

зателния кодекс (НК). Особеното тук е, че съставите, които описват този сложен 

вид престъпления, са от категорията на така наречените „формални състави”, при 

които още със започване на осъществяването на техните елементи те се считат за 

довършени, тоест при продължените престъпления опит не е налице. Например 

след реализирания от страна на бащата престъпен състав, визиран в чл. 183 НК 
(неплащане на издръжка), във всеки един последващ момент той осъществява 

същия този състав под формата на чисто бездействие, докато не настъпят опреде-

лени обстоятелства: 
1. зависещи от волята му, тоест да плати полагащата се по закон издръжка на 

детето; 
2. независещи от волята му – например като претърпи принудително изпълне-

ние на задължението си;  
3. когато бива осъден за извършеното престъпление. 
В тази насока трябва да се сподели едно от по-актуалните съдебни решения 

относно издръжката, в което ясно се посочва, че за да е съставомерно едно деяние 

по чл. 183, ал. 1 НК е необходимо от обективна страна издръжката на лицата от 

кръга на посочените в нормата да е дължима по силата на влязло в сила решение 

на граждански съд, да не е платена за период не по-малко от два месеца, а от су-

бективна страна това задължение да не е изпълнено съзнателно от дължащото 

алиментните задължения лице. В решението изрично се споменава и това, че 

престъплението по чл. 183 НК е продължено и се осъществява с едно деяние във 

форма само на бездействие и то трайно и непрекъснато в определен период от 
време

1.  

                                                           
1 Вж. Решение № 361/21.10.2008 г. по н.д. №362/2008 г. на ВКС. 



438 

Разглеждайки формалния състав на неплащането на издръжка, ще се отбележи, 

че този състав се реализира от дееца само във формата на чисто бездействие. След 
като едно дължимо действие му се възлага ex lege, а извършителят бездейства, не 

изпълнява задължението си за действие се счита, че той е осъществил едно про-

дължено престъпление. 
Ако се разгледа и бягството на затворник като друг състав на изследваното 

продължено престъпление може да възникнат още някои въпроси. На част от тях 

отговор дава съдебната практика. Например, когато в болница затворникът не се 

охранява, положението му на затворник не се променя. При бягство оттам той 

върши престъпление по чл. 297 НК
1
, тъй като не изпълнява задължението си за 

бездействие. 
Подобни примери могат да се дадат и с друго типично продължено престъпле-

ние, каквото е отклоняването от военна служба. Макар към днешна дата това 

престъпление да е с по-ограничено приложно поле и тук възникват спорни въпро-

си. Някои съдебни състави приемат, че осъществяването на престъпния състав на 

отклоняването трае и след момента на задържането на отклонилия се военнослу-

жещ
2
. Реално релевантният момент тук е тозина задържането, разгледан като обс-

тоятелство, настъпило против волята на извършителя и водещо до прекратяване 

на деянието, защото се прекратява бездействието на дееца. Не е правилно към 

срока на отклонението да се прибавя и времето изцяло след задържането на дееца. 

Възприетите от съда правни изводине могат да бъдат споделен, тъй като към сро-

ка на отклонението следва да се прибави само необходимото време за връщането 

на отклонилия се. Още един въпрос, излизащ наяве при осъществяване на откло-

няването от военна служба е дали ако военнослужещият напусне или избяга от 

ареста или мястото, където е изпратен да работи, той върши отклонение? На пос-

тавения въпрос отговор дава Решение 293-73 на ВК на ВС, в което се сочи, че 

когато военнослужещият избяга от ареста където изтърпява дисциплинарно нака-

зание или от мястото, където е изпратен да работи, той върши отклонение от во-

енна служба. 
Разгледаната практика дава разрешения на проблеми, които биха могли да 

възникнат и към днешна дата. 
Интерес представлява изследването на проф. Димитър Михайлов, фокусирано 

върху особеностите на деянието при усложнена престъпна дейност ив частност 

върху продължените престъпления. Според автора „с осъществяването на приз-

наците на състава започва непрекъснато изпълнение на престъплението, защото 

законът задължава дееца да прекрати за бъдеще общественоопасните 

ци
3
”. Воден от това, авторът обуславя непрекъснатото осъществяване на състава – 

с бездействието на дееца за отстраняване на тези последици. Според професора 

„непрекъснато се изпълнява едно продължено престъплениe, щом за субекта съ-

ществува законното задължение да отстрани породените престъпни последици и 

                                                           
1 Вж. Решение № 611/06.10.1983 г. по н.д. №619/1983 г. ВК на ВС. 
2 Вж. Решение № 146-71 ВК. 
3 Михайлов, Д. Особености на деянието при усложнена престъпна дейност. С., Наука и изкуство, 

1967, с. 148.  
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да прекрати или съдейства за прекратяване на предизвиканото от него обществе-

ноопасно състояние”
1
. В светлината на това изследване ще фокусираме внимани-

ето си върху два много важни момента – за източника на задължението на дееца и 

несъставомерността на общественоопасните последици. Задължението, което се 

възлага в тежест на субекта на престъплението може да бъде възложено не само 

от закона, но то може да стои и извън него. Например при злепоставянето по 

чл. 139 НК задължението за едно дължимо действие, деецът да се притече на по-

мощ произтича директно от НК. При отвличането по чл. 142 НК задължението се 

поражда веднага след като извършителят реализира забраненото от НК действие. 

За последния възниква задължението да освободи лишеното от свобода лице, за-

дължение, по отношение на което субектът на престъплението бездейства. По 

принцип най-честата форма, в която се осъществява деянието при продълженото 

престъпление, е бездействието. Това може да се обясни лесно поради факта, че 

бездействието единствено може да продължи във времето. В тази връзка проф. 

Михалов правилно отбелязва, че продълженото престъпление, колкото и време да 

се осъществява, следва да се разглежда като едно престъпление, а отново извър-

шените действия или актове на бездействие като звена на едно и също действие 

или бездействие по извършване на продълженото престъпление
2
. Завършвайки 

набелязан момент относно източниците на задължението, в заключение можем да 

кажем, че последното е възможно да произтича както от НК, така и да се породи 

извън НК (какъвто източник например е едно съдебно решение). 
По отношение на втория набелязан момент във връзка с несъставомерността на 

общественоопасните последици следва да се изтъкне, че при продължените прес-

тъпления са налице така наречените „формални състави”, в които общественоо-

пасни последици не се предвиждат, тоест последните са извън състава на разг-

леждания вид престъпления. Но същите няма и нужда да бъдат съставомерни, тъй 
като тук трябва да се разглеждат като естествени условия на материалната дейст-

вителност, настъпващи автоматично след осъществяването на конкретния форма-

лен състав. В своя труд полковник Кр. Кръстев поддържа тази теза като застъпва, 

че с оглед на несъставомерността на общественоопасните последици за дееца 

липсва законово задължение за прекратяване на предизвиканото от него общест-

веноопасно състояние
3
. Наистина липсва законово задължение субектът на прес-

тъплението да отстрани породените вследствие извършеното от него деяние об-

щественоопасни последици, но, както изяснихме, няма и нужда последните да 

бъдат отразени в състава.  

                                                           
1 Михайлов, Д. Особености на деянието при усложнена престъпна дейност. С., Наука и изкуство, 

1967, с. 147. 
2 Пак там, с. 145-146. 
3 Кръстев, Кр. Към въпроса за продълженото престъпление. – Социалистическо право, 1969, 

кн. 10, с. 24. 
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Със самия факт на извършване на едно продължено престъпление за извърши-

теля вече се поражда задължението да прекрати престъпните последици или каза-

но по друг начин да съдейства за отстраняване на настъпилото общественоопасно 

състояние
1
. Това задължение най-често за действие – да плаща издръжка (чл. 183 

НК), да освободи лишения от свобода (чл. 142а НК), е естествена последица от 

реализирането на престъпния състав. Според схващането на полк. Кръстев, ако 

продълженото престъпление съставлява неизпълнение на определено задължение, 

то това е задължението, неизпълнението на което съставлява съдържание на про-

дълженото престъпление в цялост, и то е единно непрекъснато и неделимо
2.  

Погледнато строго формално смятам, че с оглед на вече казаното относно не-

съставомерността на общественоопасните последици и наличието на естествено, 

но липса на законово задължение у дееца за отстраняването им, може да се  пред-

види, че всяко последващо негово поведение след осъществяване на престъпния 

състав, изразяващо се в активни действия или бездействия, би следвало да намери 

отражение в мотивите на съда при индивидуализацията и определяне размера на 

наказанието като смекчаващо или отегчаващо наказателната отговорност обстоя-

телство. Този извод можем да направим въз основа на факта, че за смекчаващи, 

респ. отегчаващи отговорността обстоятелства съдът приема тези, които лежат 

извън определения престъпен състав. Съответно, ако субектът на престъплението 

не предприеме никакви действия, с които да ограничи или прекрати настъпилите 

общественоопасни последици, това да бъде отчетено от съда като отегчаващо 

отговорността обстоятелство и обратно – ако прояви бърза и адекватна намеса с 

цел ограничаване или намаляване на настъпващите общественоопасни последици, 

последното да се отрази от съда като смекчаващо отговорността на извършителя 

обстоятелство. Това решение би могла да бъде възприето поради факта, че при 

продължените престъпления става дума за формални състави, при които не се 

знае колко ще продължи деянието, респективно колко тежки ще са последиците.  
В заключение на изложеното трябва да се отправи призив към законодателя за 

уредба на този вид усложнени престъпления. Житейската логика е такава, че 

изисква необходимата правна регламентация на подобен тип деяния при услож-

нена престъпна дейност. В крайна сметка законът трябва да съответства до голяма 

степен на житейската нужда, да предоставя така необходимата информация и да 

съдейства за законосъобразното и ефективно уреждане на възникналия правен 

проблем. Ясно е, че няма как наказателният закон да успее да обхване всички 

възможни хипотези на престъпления, няма как да даде пълна и изчерпателна тях-

на уредба, но поне законодателят би могъл да опита да внесе известна яснота по 

отношение на един нерядко срещан вид – именно продължените. 
Желателно е при бъдещи законодателни изменения да се инкорпорират техни 

типични белези в правна норма, подобно на продължаваните, залегнали в чл. 26 
НК. Би могло да се даде дефиниция, в която да се обобщят характерните особе-

                                                           
1 Михайлов, Д. Особености на деянието при усложнена престъпна дейност. С., Наука и изкуство, 

1967, с. 148. 
2 Кръстев, Кр. Към въпроса за продълженото престъпление. – Социалистическо право, 1969, 

кн. 10, с. 24. 
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ности, открояващи подобни престъпления. С уредбата на подобен вид прояви 

биха намерили отговор голяма част от възникващите в хода на квалификацията на 

този престъпления въпроси и би се улеснила чувствително работата на съдебните 

органи.  
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Резюме: Конституцията за кратко време се налага като правен символ на мо-

дерната държава на новото време. В съвременната епоха конституцията, соци-

алният договор между гражданите и държавата е върховно или висше право, 

което определя мярата за допустимост на вмешателството на държавата във 

физическата и духовната автономия на човека. Едновременно с това конститу-

цията е правно значимият каталог на социалните ценности на нашето време, 

между които човекът е признат за висша ценност. Обликът на съвременната 

цивилизация би бил недействителен без идеята за конституция и нейната мате-

риализация. Конституцията има свой принос в този процес на образованост и 

цивилизованост особено на политическите нрави чрез въвеждането на установени 

принципи на организация и дейност на съвременната държава чрез установяване 

на правила и модели в отношението човек-държавна власт. Конституцията води 

своето начало от Съединените щати, а държавата, която има основен принос за 

утвърждаването и разпространението на този акт, е Франция. През XIX и XX век 

все повече европейски държави приемат свои писани конституции. Това е време-

то, в което конституциите се възприемат и от държави в Азия, Африка и Ла-

тинска Америка. 

 

Ключови думи: Конституция, цивилизация, социални ценности, правни ценнос-

ти, публично право, държавна власт, себепознание, естествено право, народен 

суверенитет 

 

Summary: The Constitution in a short time having as legal symbol of the modern 

State of new time. In the modern era Constitution, the social contract between citizens 

and the State is the Supreme or higher law that defines the measure for eligibility of 

interference of the State in the physical and the spiritual autonomy of the person. At the 

same time, the Constitution is legally significant catalogue of social values of our time, 

among them the man was recognized as the highest value. The appearance of modern 

civilization would be invalid without the idea of a Constitution and its materialization. 

The Constitution has its own contribution in this process of education and civilization, 

especially the political mores, through the introduction of established principles of 

organization and activity of the modern State, through the establishment of rules and 

patterns in the relationship man-power state. The Constitution originates from the United 

States, a country that is a major contributor to the validation and dissemination of this 
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act, is France. During the XIX and XX centurymore and more countries adopt their 

written constitutions. This is the time in which the constitutions are perceived and of 

countries in Asia, Africa and Latin America. 

 

Key words: constitution; civilization; social values; legal values; public law; State 

power; self-knowledge; natural right; popular sovereignty 

 

 

Привидният мир, който се създава около нашия мироглед в една конституцион-

на цивилизация, е следствие моделирането на организациите от страна на консти-

туциите и функционирането на държавната власт в различните държави в съвре-

менния свят. Днес конституцията фактически не включва безусловно държавите на 

шериатското право
1 дори когато в тях има акт, наречен конституция. За сравнител-

но кратко историческо време конституцията се наложи като правен символ на мо-

дерната държава на новото време. Макар и чувствително повлияни от различията в 

предпочетената форма на държавата и държавното управление, от степента на раз-

витост на конкретното общество, от историята и политическата традиция, които ги 

предхождат, конституциите определят съществено общото, повторимото, сходното, 

сродното, което ни прави хора от една и съща цивилизация. В нея конституцията, 

социалният договор между гражданите и държавата са върховно или висше право, 

което определя мярата за допустимост на вмешателството на държавата във физи-

ческата и духовната автономия на човека. Едновременно с това конституцията е 

правно значимият каталог на социалните ценности на нашето време, между които 

човекът е признат за висша ценност. Налице са достатъчно причини, за да се изведе 

хуманизмът в неговия юридически превод като признаване на човека и гражданина, 

на физическото лице въобще, като субект на публичното право. 
Обликът на съвременната цивилизация би бил недействителен без идеята за 

конституция и нейната материализация. В самото определение на думата цивили-

зация е заложено изискването за образованост, просвещение, облагородяване чрез 

масово приложение на моделите за поведение, което от своя страна води до едно-

типен начин на живот на цели общества и народи. Конституцията има свой принос 

в този процес на образованост и цивилизованост особено на политическите нрави 

чрез въвеждането на установени принципи на организация и дейност на съвремен-

ната държава чрез установяване на правила и модели в отношението човек-
държавна власт. Конституцията безспорно е правно явление. Нейното появяване е 

дълго подготвяно не само от обществено-политическите процеси в края на 

XVIII век, а далеч преди това и от развитието на духовността, културата и на лите-

ратурата още в нейния синкретичен вид; по-късно и от обособилата се научна лите-

ратура. Във времето мнението, противоречащо на здравия разум, че конституцията 

е актът, най-силно повлиян от постиженията на световната политическа мисъл, се 

определя като меродавно. 

                                                           
1 Начева, С. Конституционната цивилизация и българският конституционализъм. С., 2004. с. 11-12. 
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Цивилизацията като понятие обозначава една всеобхватност на обществено-
политическия живот, както и на живота на отделния човек чрез утвърждаване на 

модели на дължимо поведениe, изградени в резултат от постигнато равнище на 

общественото и индивидуалното развитие, преминали през научното познание, 

пред самосъзнанието на индивида и самосъзнанието на отделните социални групи и 

оформили обща система от възгледи за всички хора, споделящи общи ценности, 

които стоят в основата на тези модели за поведение. Цивилизацията, видяна и като 

процес, и като резултат, представлява всеобхватно моделиране на живота – и на 

отделната личност, и на обществото, в което личността намира своята социална 

реализация. Най-общо цивилизацията обозначава друго ниво, по-различно равнище 

на общественото развитие, което отрича варварството и се основава на взаимна 

учтивост и зачитане в общуването на основата на общоприети модели, и то видени 

не като моментно състояние, а като продължаващ процес. В обществено-поли-
тическата сфера процесът на цивилизацията минава през преосмисляне на частно-

то и публичното и тяхното отражение в правото, през институционното осигуря-

ване на обществения контрол върху публичните дейности, през усложнената мно-

жественост на връзки и взаимозависимости, които пораждат необходимостта от 

съществуването на стандарти за съхраняване на целостта държава. 
Постепенно във времето се оформя една относително стабилна система на спе-

циализирани централни органи, които в конкретно историческо време се персони-

фицират от конкретни политически сили и лица. С времето се оформя и обществе-

ното усещане за стабилност на този модел. Всичко това е свързано с глобална про-

мяна в човешкото поведение в определена насока – все повече се осмислят обек-

тивни потребности, съобразно които се поставят рационално мотивирани цели за 

общо съжителство в държавата при активното участие на самите управлявани. 

С конституцията се установяват институции и се създават стандарти, изгражда се 

обществено усещане за предвидимост в поведението на конституционноправните 

субекти, свързано с изискването за съобразяване на всички с дължимите модели на 

поведение. В този смисъл конституцията бележи съществен етап в развитието на 

самата цивилизация. От края на XVIII век до наши дни конституцията наложи във 

формата на висше право една нова мяра в отношението човек – държавна власт, 

значима до степен, определяща същността на цивилизацията в този период като 

конституционна цивилизация. 
Идеята да се облече отношението човек-държавна власт в юридическа форма на 

висше право има и друго свое измерение. Тя доказва достигнатата степен на себе-

познание на самия човек и осмисляне на нуждата от регулиране на отношението 

човек-държавна власт по определен начин, отчитащ това себепознание. За първи 

път в световната политическа история в един юридически акт с особен статут на 

висше право, наречен конституция, е създадена правна уредба на модела на дър-

жавата – установен е механизмът на държавната власт, определени са държавните 

органи, които я осъществяват, и границите, в които всеки от тях би могъл да дей-
ства правомерно, както и взаимоотношенията между различните органи, основани 

на взаимодействие и на взаимно възпиране. 
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Същинската предистория на конституционализма основателно се свързва с по-

литическата практика и нейната постепенна юридизация в Англия, започнала в 

началото на XIII век като проблематика за човека от времето на Магна харта 
(1215 г.) през Habeas Corpus (1679 г.) и Била за правата на човека (1689 г.), за да се 

достигне до Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 г. във Фран-

ция. В нея чрез един нов статус – на гражданина, формално-юридически са преодо-

лени различните статуси на физическите лица. С Habeas Corpus от 1679 г. се уста-

новяват и гарантират редица лични права на гражданите като ефективна защита не 

само по отношение на краля, но и по отношение на парламента. Законът за правата, 

познат под името „Бил за правата“ от 1689 г., има изключително значение в проце-

са на оформяне на ограниченията на монархията в Англия на конституционно ниво. 

За първи път с този юридически акт парламентът е дефиниран като орган на предс-

тавителите на народа, който единствен има правото да определя данъците в държа-

вата. Личните права, предвидени в Закона, предизвикват създаването на редица 

харти и актове, които ги доразвиват. С въпросния акт се забраняват изключителни-

те съдилища и по този начин се постига равнопоставеност на всички пред съда. Тук 

се прокламира правото на петиции от падиниците до краля. Самият крал е чувстви-

телно ограничен във възможността да отмени или временно да преустанови дейст-

вието на закони, като за това във всички случаи се нуждае от изричното съгласие на 

парламента. Освен това са прокламирани свободни избори като начин на конститу-

ирането им, предвиден е парламентарен надзор върху управлението, прокламирана 

е свободата на словото. 
Конституцията води своето начало от Северна Америка като Конституция на 

Съединените американски щати. Държавата, която разпространява и налага този 

акт, е Франция. В теоретичен аспект в Европа през XVII и XVIII век са възникнали 

предпоставките за създаване на конституцията. Англия подготвя, а английските 

колонии в Северна Америка, съюзени във федерацията САЩ, дават на света новия 

акт, моделирал и самата цивилизация. Теоретичните предпоставки на този акт, за-

почнали в края на XVIII век, трябва да се търсят в теорията на естественото право, 
в теорията на народния суверенитет и в теорията за разделението на властите. 

Стратегическата солидарност на обществото е необходимо условие за ефектив-

ната външна политика на една демократична страна като САЩ. Диктатурата може 

да осъществява външната си политика на основата на консенсус между елитите и 

на решително лидерство на върха. Демокрацията обаче трябва да мобилизира своя 

консенсус от споделената, базисна представа за национален интерес на електората, 

който не е особено склонен да следи сложните лабиринти на световните дела
1. Чув-

ствителността, проявена от страна на електората, се определя от дълбоко вкоренени 

инстинкти, от колективни симпатии и антипатии, а в случая с Америка и от забеле-

жителна традиция на ориентирана към бъдещето асимилация. Преобразуването на 

американската национална същност през последните две столетия следва една ха-

рактерна и ясно очертана траектория от единство, през многообразие в единството, 

до многообразие. Млада Америка е предимно хомогенна БАСП (бяла англосаксон-

                                                           
1 Бжежински, З. Изборът. Глобално господство или глобално лидерство.  
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ска протестантска) държава, ориентирана към печалба и завладяване на нови тери-

тории, като два океана я защитават от сериозно външно нашествие. През последни-

те няколко десетилетия ролята на европейската общност при формирането на аме-

риканската близкоизточна политика се е променила от предимно пасивна до все по-
решаващо влиятелна. 

През XIX век американските цели в чужбина се дефинират като изолационизъм 
(ненамеса в делата извън американския континент) след това и като мисия за екс-

панзия – на моменти стимулирана от силни дози шовинизъм
1
. През XX век вън-

шната политика на САЩ става трансокеанска и се съсредоточава най-вече върху 

Европа, с особен акцент върху общите демократични цели. По време на Конгреса 

на Съединените щати особените етнически интереси умело въздействат върху 

приемането на резолюции
 
и прокарването на законодателни поправки, огранича-

ващи американската глобална политика. В настоящия си вид Конгресът – като 

колективна и силно диверсифицирана
 
институция – успява все по-трудно освен в 

ситуация на сериозна национална заплаха да формулира една фундаментална 

стратегическа насоченост на американската политика, която да е последователно 

глобална по своите мащаби. Изпълнителната власт е по-склонна да прави това, 

особено ако президентът следва своя системно изградена визия. Но ако няма та-

кава визия, той може да се превърне в заложник на специфична влиятелна група. 

Във всеки случай възможностите на президента да осъществи своето лидерство са 

ограничени от разделението на властите и от решаващата роля на Конгреса в кон-

трола на финансите. 
Американската глобална хегемония се осъществява от американската демокра-

ция
2. Императивите на хегемонията обаче могат да влязат във фундаментален кон-

фликт с добродетелите на демокрацията, като противопоставят националната си-

гурност и гражданските права, решимостта и съвещателното право. 
Демокрацията е здраво вградена в самата тъкан на американското общество. 

Свободата да избираш собствените си политически лидери, избирателното право и 

правото на свободно слово, равенството пред закона и подчиняването на всеки на 

върховенството на закона, са свещени принципи, които имат централно значение за 

дефиниране на американската демокрация. Националната политика се формулира в 

съответствие с конституционните положения и в този смисъл отразява волята на 

американския народ. 
В миналото имперската мотивация винаги е била елитарна, а имперското лидер-

ство е изисквало наличието на елит със собствено съзнание за мисия, съдба и дори 

привилегии. Това без съмнение важи за Британската империя, както и за не по-
малко великите и предшественици – Римската и Китайската империя. Отговорнос-

тите, свързани със студената война и с последвалата след нея хегемония на Съеди-

нените щати, водят до създаването на американски еквивалент на подобен елит, 

символизиран най-добре от властта и статуса на различни регионални американски 

                                                           
1 Фукуяма, Ф. Доверие, с. 326-339. 
2 Хънтингтън, С. Дипломацията. 
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главнокомандващи, изпълняващи ролята на вицекрале в ключови външни зони за 

сигурност, както и от огромната американска бюрокрация
1 на служба в чужбина. 

Възникването на американския хегемонистичен елит е естествен резултат от 

разрастването на американската мощ през последните петдесет години. С течение 

на времето дипломатически отношения, структури за военно разместване на поли-

тическите сили, системи за събиране на разузнавателна информация и бюрократич-

ни интереси се сраснаха в колосален апарат, призван да управлява глобалните ан-

гажименти на Америка. Влиянието на новия американски хегемонистичен елит 

върху националната политика обаче се контролира посредством постоянен надзор, 

изразен във финансово отношение с Конгреса, който е изключително чувствителен 

към настроенията на американската общественост. Комисиите на Конгреса, които 

наблюдават поведението на американската дипломация, организацията и приорите-

тите на военните структури и операциите на разузнавателните служби, са изгради-

ли сериозни препятствия. Въпреки всичко обаче упражняването на политико-
военната сила е свързано с широка мрежа от експертно знание, достъп до информа-

ция и интереси в чужбина. Самият мащаб формира многолика общност, способна 

във всеки момент да мобилизира могъща комбинация от опит, факти и идеология в 

името на предпочитаната политическа стратегия. Традиционното обвързване на 

политическа свобода и политическо равенство – правно обоснована концепция, 

която е от важно значение за функционирането на демокрацията – произтича от 

идеята, че процесът на човешко създаване е социално равен (егалитарен). Амери-

канците създават култура на правата, която се различава твърде много от другите 

съвременни либерални демокрации. За американците правата имат абсолютен ха-

рактер, който не се балансира или смекчава от конституционни текстове, очерта-

ващи задълженията към обществото или отговорността към другите хора. Консти-

туциите на повечето европейски страни съдържат в допълнение към изброените 

права текстове, подобни на „Универсалната декларация за правата на човека“, чий-

то смисъл е, че всеки има задължения към обществото. В американския закон не 

съществува никакъв текст, задължаващ гражданина да спаси или по друг начин да 

се притече на помощ на чужди хора, изпаднали в беда. Много по-вероятно е добри-

ят самарянин
 
от библейските сказания да бъде съден в САЩ

2 за неправомерно ока-

зана помощ, отколкото да бъде възнаграден за усилията си. Безкомпромисният ха-

рактер на дискусията за гражданските права се дължи на схващането, че задачата 

на правителството е да охранява автономната сфера, в която всеки индивид може 

да се радва на естествените си права, освободен от натиск, ограничения или задъл-

жения към другите. Автономната сфера обаче се разрасна твърде много през изми-

налите десетилетия. Правата, които би трябвало да са благородните атрибути на 

свободни и обществено осъзнати граждани, вместо това се превръщат в някакво 

прикритие за егоистични личности, преследващи собствените си цели, без да се 

съобразяват със заобикалящото ги общество. 
През XIX и XX век все повече европейски държави приемат свои писани конс-

титуции. Това е времето, в което конституциите се възприемат и от държави в 

                                                           
1 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, с. 296-299. 
2 Рийч, Р. Трудът на нациите, с. 257-268.  
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Азия, Африка и Латинска Америка. Новосъздадените национални държави се свър-

зват с конституцията, а съществените промени в развитието им през XIX век водят 

до конституционни ревизии. Републиканската форма на управление например, 

въведена в Австрия с Конституцията от 1920 г., е претърпяла промяна, свързана с 

обявения неутралитет през 1955 г. А Белгия в 1933 г. от унитарна държава е ре-

формирана във федерация, което води до съответната конституционна промяна. 

На азиатския континент император Микадо одобрява Конституцията на Япония 

през 1889 г. Китай приема първата си Конституция през 1912 г. Индия е консти-

туционна държава от 1947 г. с Конституция, претърпяла до 2002 г. 85 поправки. 
В европейския модел универсалната идея за конституция материализира  и инс-

титуционализира националната държава, обединила хора с общо минало в името на 

общо бъдеще. В новия свят тя материализира и институционализира една нова 

държава, изцяло устремена към бъдещето – държава на мултинационалното общес-

тво. Конституционализмът като многоаспектно, многосъщностно явление е своеоб-

разно триединство от доктрина, юридически модел и практика по приложението 

му, взети в тяхната динамика във времето и пространството. В основата на това 

политико-философско и правно понятие несъмнено стои юридическият феномен 

конституция. В този смисъл това правно явление, материализиращо определени 

теоретико-доктринерни конструкции, преведени с езика на правото и оформени 

като принципи и институции, е основополагащо и определящо. По различни съоб-

ражения засега без писани конституции са Англия – страната с най-големи истори-

чески заслуги за възникване на конституцията, Израел и Нова Зеландия. По отно-

шение на Нова Зеландия в последните 10 години се наблюдава процес на наслагва-

не на актове, подготвящи една бъдеща писана конституция. Принципите, основните 

начала, на които тя се базира, организира и функционира, си взаимодействат в един 

добре балансиран процес на осъществяване на държавната власт, в който водещо 

място има принципът за разделение на властите. Не конкретната уредба, а принци-

пите, които се реализират чрез различни правни уредби, правят конституцията като 

акт особено пригодна за изграждането на еднотипни глобални модели на организа-

ция на отделните държави, с едновременното отчитане на спецификата на всяка от 

тях. Конституционните принципи имат изключителна роля на ограничител, но и на 

стимулатор на многовариантни решения. Реципирането е водеща тенденция в 

процеса на оформяне на конституционализма от XIX век. То не се свежда до ме-

ханичното пренасяне на текстове и институти от вече създадени конституции, а 

представлява процес на осмисляне и възприемане от национални представителни 

форуми – конституанти, на принципи, оформящи се или вече оформили се като 

основополагащи за конституционализма. Реципираните конституцонни принципи 

на организацията и дейността на държавните органи, заедно с проблематиката за 

правата на човека и гражданина, в продължение на повече от два века са сродява-

щото, групиращото, съпоставимото между конституциите. С появата на конститу-

цията като основен и върховен закон получава легализация и едновременно с това 

легитимност една нова мяра на отношението човек-държавна власт. По предназна-

чение и характер конституцията е стратегически акт. Всеки опит за тактическото ѝ 
използване я е обричал на кратковременност и с това я е лишавал от възможността 
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да гарантира стабилност в отношенията, които урежда. Конституцията – едно тво-

рение на мислители и учредители, надживяло своите създатели, моделира общест-

вено-политическия живот на поколенията, живели и живеещи в новото време.  
Съвременният конституционализъм е силно повлиян от възможността конститу-

ционният съд чрез конституционната юриспруденция и особено чрез тълкувателна-

та си дейност там, където има конституционно правомощие за тълкуване на конс-

титуцията, да осигурява възможността за безконфликтно развитие на конституция-

та без формално изменение. С появата си конституционните съдилища гарантират 

изявата на конституцията като върховен юридически акт с пълнота – изявяват кон-

ституционализма в неговата цялост. Със съществуването си те доказват, че само по 

себе си разделението и балансът на властите вече не са достатъчни. Конституцио-

нализмът се нуждае от ефективен правно предвиден механизъм, гарантиращ самата 

гаранция – нуждае се от контрол за конституционност. За САЩ отчетената функ-

ционална потребност не влияе на организацията на конституционно предвидените 

държавни органи, не води до възлагане на новата функция на нов орган. Обратно – 
тя усилва баланса на властите и по-точно балансиращата функция на съдебната 

власт чрез оформилия се във времето и ефективно функциониращ модел на съдебен 

дифузен контрол на конституционност. С това фактически се засилва властта на 

Върховния съд по отношение властта на президента и властта на Конгреса. Консти-

туционните модели са различни както по начин на конституиране, така и по състав, 

по обем и характер на правомощията. Към първата вълна от т.нар. австрийски пе-

риод освен австрийския модел от 1920 г. се включва и този на Чехословакия с Кон-

ституция от 29 февруари 1920 г., на Втората република в Испания от 1931 г., както 

и ирландския модел от 1937 г. Към тази първа по време група принадлежи и моде-

лът на Конституцията на Ваймарската република от 1919 г. със своите особености. 

Втората вълна се появява след края на Втората световна война. Свои конститу-
ционни модели на контрола за законност създават Япония – 1947 г., Италия – 
1948 г., ФРГ (Федерална република Германия) – 1949 г. Като трета вълна обикно-

вено се групират и представят конституциите от 70-те години на XX век, предвиди-

ли контрол за конституционност, както и тези създадени след 1989 г. Тук са моде-

лът на Гърция от 1975 г. със своите особености, на Португалия – от 1976 г., на Ис-

пания – от 1978 г., на Белгия – от 1980 и 1983 г., както и Чехия, Румъния и Бълга-

рия – през 1991 г.  
Превърналият се в еволюиращ конституционализъм предизвиква създаването 

на нова органична част и в структурата на съвременните конституции-обикновено 

обособена в самостоятелна глава уредба на конституционния съд. Тя е свързана с 

оценената значимост на функцията на правовата държава – контрола за конститу-

ционност. Под напора на осъществяващия се процес на глобализация (все още в 

рамките на европеизацията) еволюиращият конституционализъм все повече се изя-

вява и декларира като отворен конституционализъм, позволяващ (нещо повече – 
създаващ) възможност за въздействие върху себе си, този път идващо отвъд нацио-

налното право. Във все по-големи размери международното право, както и надна-

ционалното общностно право, започват да регулират обществени отношения, до-
скоро уредени само и единствено от националното право. Въвеждането на между-
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народни правни стандарти, включително и по конституционната материя, изявата 

на международното и на наднационалното общностно право като общ и приорите-

тен регулатор и свързаното с това създаване на наднационален механизъм за правна 

защита предизвикват друга различна насока в еволюцията на конституционализма. 

Ярък пример за този аспект на еволюцията са европейската Конвенция за защита на 

правата на човека и основните свободи (Рим, 4 ноември 1990 г.) и предвиденият в 

нея Съд по правата на човека в Страсбург – една свръхнационална юрисдикция, 

която с дейността си не само правораздава, на силно влияе индиректно върху зако-

нодателствата на държавите – членки на Съвета на Европа, по въпросите за правата 

и свободите на гражданите. За САЩ отчетената функционална потребност не е 

повлияла на организацията на конституционно предвидените държавни органи, не е 

довела до възлагане на новата функция на нов орган. Обратното – тя е усилила ба-

ланса на властите и по-точно балансиращата функция на съдебната власт чрез 

оформилия се във времето и ефективно функциониращ модел на съдебен дифузен 

контрол за конституционност. 
Модерното конституционно право на САЩ

1 се покрива с практиката на Вър-

ховния съд при произнасянето му за конституционосъобразност по повод реша-

ването на правни спорове – от христоматийното дело Марбъри срещу Медисън до 

наши дни. 
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