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ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА НА ЗАКОНА 
ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 

 
проф. д.н. Мария Нейкова* 

Бургаски свободен университет 
 

ON THE NEED FOR AMENDMENTS IN BLACK SEA COAST 
DEVELOPMENT ACT 

 

Prof. DSc. Maria Neykova 
Burgas Free University 

 
 
Резюме: В статията се аргументира необходимостта от промени в Закона за уст-
ройство на Черноморското крайбрежие с оглед на някои вменени на областните 
администрации дейности попадащи извън тяхната функционална компетентност. 
Ключови думи: Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, областен 
управител, концесия, Областна администрация, биоразнообразие. 
 
Abstract: The article argues the need for amendments in the Black Sea Coast Development 
Act in the light of some responsibilities imposed on the regional governors that are not of 
their competence. 
Key words:  Black Sea Coast Development Act, Regional Governor, concession, Regional 
Administration, biodiversity.  

 
 

I. Съгласно чл. 6, ал. 4, т. 4 от Закона за устройството на Черноморското край-
брежие /ЗУЧК/1 пясъчните дюни са публична държавна собственост, която не може 
да бъде обявена за частна. За обектите публична държавна собственост се изработват 
специализирани карти, регистър и информационна система, като техните границите 
се определят чрез преки геодезични измервания и се отразяват в кадастралната карта 
и в имотния регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /чл. 6, ал 6 и 
ал. 7 ЗУЧК/.  

 

Съгласно чл. 10 от ЗУЧК зона „А” обхваща частта на акваторията на Черно море, 
крайбрежната плажна ивица и част от територията, попадаща в ивица с широчина 

                                                 
 

* Мария Нейкова е професор по административно право и процес и доктор на науките по на-
ционална сигурност. Проф. Нейкова е Декан на Центъра по юридически науки в Бургаския 
свободен университет, автор на няколко монографии, учебници и множество публикации в ав-
торитетни научни издания в страната и чужбина. Участник е в редица международни научни 
конференции и лектор в университети във Франция, Словакия, Русия и др. Има ценен практи-
чески опит като областен управител на Област Стара Загора (2001-2009 г.) и Област Бургас 
(2021г.) и работа редица по проекти в сферата на административното обслужване и опазването 
на културно-историческото наследство.  
1 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, ДВ, бр.  48 от 15.06.2007 г. 
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100 м извън териториите на населените места, измерена по хоризонтала от границите 
на морския бряг или на морските плажове. В зона „А” се забранява поставянето на 
заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп до обектите публична 
държавна собственост, освен в случаите, свързани с националната сигурност и от-
браната на страната, охраната и контрола на държавната граница, опазването на за-
щитени територии и обекти, при опасност за здравето или живота им, както и в други 
случаи, определени със закон. 

В практиката на Областна администрация Бургас се откриват случаи, в които  
пясъчни дюни са намират в частни имоти, граничещи с плажа. При приемането на 
ЗУЧК и към настоящия момент в него липсва разпоредба, която да урежда начина, по 
който дюните, находящи се в частни имоти ще бъдат опубличени. 

Същевременно в чл. 6, ал. 8 от ЗУЧК се предвижда, че когато в резултат на ес-
тествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски пла-
жове, засягащи един или повече имоти – частна собственост, частта от засегнатите 
имоти да се отчуждават по реда на глава трета от Закона за държавната собственост2 
по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Така 
цитирана разпоредба касае образуването на морски плаж, без да е приложима за пя-
съчните дюни в имоти частна собственост. 

Ето защо, предлагам изменение и допълнение на ЗУЧК, като се предвиди разпо-
редба, когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със су-
шата се образуват пясъчни дюни, засягащи един или повече имоти – частна собстве-
ност, частта от засегнатите имоти да се отчуждава по реда на глава трета от Закона за 
държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, както и да бъдат задължени собствениците на частни имоти, в 
които попадат пясъчни дюни да осигуряват свободен пешеходен достъп до морския 
плаж. 

 
II. Нормата на чл. 22а, ал. 1 от ЗУЧК, гласи че приходите от концесионни въз-

награждения и от наеми на морски плажове се разпределят, както следва: 
1.  петдесет на сто от сумата на концесионното възнаграждение и петдесет на сто 

от наемната цена се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се 
намира съответният плаж; общината отчита по бюджета си преведената сума 
на концесионното възнаграждение като приходи от концесии; 

2.  десет на сто от наемната цена, съответно от концесионното възнаграждение се 
превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира съответният 
плаж; 

3.  четиридесет на сто от сумата на концесионното възнаграждение и четиридесет 
на сто от наемната цена постъпват като приход по бюджета на Министерство-
то на туризма. 

 
Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗУЧК постъпилите по бюджета на областна админист-

рация приходи се разходват за: 
1.  провеждане на процедури за отдаване под наем на морски плажове; 
2.  контрол по изпълнението на сключените договори за наем на морските пла-

жове; 
3.  поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на 

неохраняемите плажове, разположени на територията на община от областта, 

                                                 
2 Закон за държавната собственост, ДВ, бр. бр. 44 от 21.05.1996. 
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за която няма постъпили приходи по ал. 1, т. 1, включително и на морските 
плажове за природосъобразен туризъм; 

4. обезпечаване с водноспасителна дейност на обявените за неохраняеми морски 
плажове през съответния летен сезон съгласно одобрена от министъра на ту-
ризма схема, предложена от областния управител, включително и на морските 
плажове за природосъобразен туризъм.  

 
Разпоредбата на чл. 22а, ал. 4, т. 3 от ЗУЧК създава затруднения и неясноти, от-

носно това кой и в какви случаи изпълнява задълженията за поставяне на предупре-
дителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове. Фор-
мулирането на нормата като изключение, при липса на разписано правило, води до 
нейното различно тълкуване от страна на общините и областните администрации. 
Следва в ЗУЧК изрично да е уредено какви са задълженията на общините по отноше-
ние на поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на 
неохраняемите плажове. Като това ще е естествено продължение на нормата, която 
определя, че в общинския бюджет постъпват 50 % от концесионните възнаграждения 
и наемните цени на плажовете, без изрично да е посочено за какво следва да се из-
ползват тези суми.  

На следващо място така формулираната норма на чл. 22а, ал. 4, т. 3 от ЗУЧК вме-
нява на областните администрации дейности, за които те нямат предвидени средства 
по бюджет, налага се изрично същите да бъдат мотивирано допълнително заявени и 
чак след тяхното получаване да се пристъпи към избор на изпълнител на задължения-
та за поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на не-
охраняемите плажове. Областна администрация Бургас е второстепенен разпореди-
тел с бюджетни кредити към бюджета на Министерския съвет и като такъв постъпи-
лите в  нейна полза приходи се насочват към държавния бюджет и не могат директно 
да бъдат използвани. Администрацията на областния управител не е обезпечена фи-
нансово, кадрово и експертно за изпълнение на дейности по поставяне на предупре-
дителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове. На те-
риторията на област Бургас за 2021 г. съгласно заповед на Министъра на туризма се 
намират 50 неохраняеми плажа. Областна администрация може да осъществява сани-
тарно-хигиенното поддържане на неохраняемите плажове, единствено и само след 
провеждане и възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените 
поръчки. Наред с това на територията на област Бургас няма морска община без при-
ходи от концесии и наеми на морски плажове, за да е необходимо Областна админи-
страция Бургас да обезпечава тези дейности. 

Същевременно общините, на чиито територии се намират неохраняемите плажо-
ве получават 50% от концесионните възнаграждения и наемните цени на плажовете, 
без срещу това да имат изрично разписани задължения по реда на ЗУЧК. Съответни-
те морски общини следва да бъдат задължени да изпълняват дейностите по поставяне 
на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите 
плажове. Общините разполагат със собствени звена или предприятия за извършване 
на такива дейности, тъй като по Закона за местните данъци и такси, именно общината 
извършва тези дейности, съответно морските плажове на територията на една общи-
на са значително по-малка бройка и тяхното почистване може да се организира на 
място много по-ефективно.  

Липсва всякаква логика държавата, чрез областните администрации да бъде за-
дължена да изпълнява дейности, които по общата логика на българското законода-
телство се изпълняват от съответната община. 
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Ето защо считам, че следва да се направи изменение и допълнение на чл. 22а от 
ЗУЧК, като изрично дейностите по поставяне на предупредителни табели и санитар-
но-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове се вменят като задължение на 
общината, на чиято територия се намира морският плаж и това задължение на об-
ластните администрации да отпадне. 

 
III. Съгласно чл. 23, ал. 2, т. 2 от  Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и 

поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 
от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в периодите между обновя-
ванията, специализираните карти и регистри на обектите се поддържат в актуално 
състояние, като се изменят след заявление за изменение на специализираните карти и 
регистри, което се подава от областния управител по местонахождение на  обектите 
по чл. 2, т. 2, 3, 4 и 5 от наредбата. 

Същевременно създаването и обновяването на специализираните карти и ре-
гистри се възлага на правоспособни лица по чл. 17 ЗКИР, като за някои обекти като 
пясъчните дюни е въведено и допълнително изискване за определяне на вида им от 
ботаник фитоценолог и експерт по брегова геоморфология, на които дейността е въз-
ложена от МОСВ. От общата логика на наредбата е видно, че създаването и поддър-
жането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от 
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е строго специфична дейност, 
която се извършва от лица с конкретна компетентност.  

Въпреки това с цитираната Наредба № 1 от 16.09.2008 г. на областните управите-
ли се вменяват задължения попадащи извън тяхната функционална компетентност. 
Администрациите към областните управители не са финансово и кадрово обезпечени 
за изпълнението на подобни специфични дейности като поддържането в актуално 
състояние на специализираните карти и регистри. Разбира се част от дейността на об-
ластна администрация засяга обектите, попадащи в регистрите и за тях областния уп-
равител би могъл да подава съхраняваната при него информация на компетентните 
органи за извършване на действия по поддръжка на специализираните карти и ре-
гистри. Ето защо, следва чл. 23 от Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и под-
държането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от 
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие да бъде изменен, като поддър-
жане в актуално състояние на специализираните карти и регистри в периодите между 
обновяванията, да се прави от Агенция по геодезия, картография и кадастър, след 
предоставяне на данни и информация, съхранявана при органите, в чиито правомо-
щия е управлението на обектите от специализираните карти, без обаче от последните 
да се изисква подаване на заявление, окомплектовано със съответния проект за изме-
нение на специализираната карта и регистър. 
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Abstract: Under each case of the UN International Court of Justice every judge is entitled 
to declare his own, personal concept how the case should be decided. This concept is 
delivered separately and independently from the judgment of the case, which is delivered by 
the Court as a whole. The concept of the individual judge is, for this reason, known in the 
jurisprudence of the International Court of Justice as „individual opinion”. The possibility 
for delivering of individual opinions by the judges of the Court is adopted from the common 
law system and particularly from English law. In the Court individual opinions are two 
categories: separate opinion and dissenting opinion. A separate opinion is delivered by a 
judge who is either in agreement with the entire judgment – its operative part and reasons, 
or is in agreement with the operative part of the judgment but not the reasons for it. A 
dissenting opinion is rendered by a judge who disagrees with the judgement and votes 
against it, respectively. 
 

Key words: UN International Court of Justice, judgment, common law system, continental 
system of law, individual opinion, separate opinion, dissenting opinion. 
 
 

Според Статута (Ст.) на Международния съд на ООН (МСООН) правното осно-
вание на съдиите да заявяват индивидуални мнения към съдебното решение е разпо-
редбата на чл. 57 от него: „Ако решението не изразява изцяло или отчасти единодуш-
ното мнение на съдиите, всеки съдия има право да представи към него изложение на 
своето особено мнение“.  

 
І. История на института на индивидуалните мнения в международното 

правосъдие 
 

1. Институтът на индивидуалните мнения на съдиите е общопризнат в междуна-
родното правосъдие: освен в МСООН индивидуални мнения има и в другите между-
народни съдилища, напр. Международния трибунал по морско право, Европейския 
съд за правата на човека, Междуамериканския съд за правата на човека. Този инсти-
тут в международното правосъдие възниква под влияние на системата на общото 
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право (или още англосаксонска правна система)1. За континенталната (романогерман-
ската) правна система е характерно, че публичност придобива единствено постанове-
ното съдебно решение, а съдиите огласяват собственото си мнение само когато не са 
съгласни с него. Пример за това е българският граждански процес. Според чл. 21, ал. 6 
от Гражданския процесуален кодекс само несъгласният с мнозинството съдия, макар 
да е задължен да подпише съдебното решение, има и правото да изложи отделно от 
него особеното си мнение, т.е. с какво в решението не е съгласен.  

В системата на общото право, точно обратно  личните, индивидуалните мнения 
на съдиите не само се отчитат при постановяването на съдебното решение, но то до-
ри е техен продукт. Когато решението се постановява от съдебен състав (т.е. от коле-
гия от няколко съдии), всеки съдия излага мнението си какво да бъде решението, кое-
то означава – как да се реши делото. Първи представя мнението си съдията, предсе-
дателстващ състава. Това обстоятелство обаче не го превръща в „главно“ или „воде-
що“ мнение. Напротив, всички съдии от състава имат равно право на мнение и свобо-
да на преценка как да се реши делото. След председателстващия съдия се изказват 
всички останали съдии, като всеки съдия има две възможности за своето становище. 
Първо, да предложи вариант за цялостно решение на делото, който вариант или съв-
пада с мнението на някой или някои от вече изказалите се съдии, или се разграничава 
от тези мнения. Второ, всеки съдия, вместо да представи свой вариант на решение, 
може само да заяви, че е съгласен с вече изказано мнение на съдия2. Следователно в 
този случай становището на даден съдия става становище и на изразилия съгласие с 
него съдия. 

Ясно е, че в системата на общото право, и в частност в английското право като 
основния й представител, съдебното решение се формира чрез „наслагване“ на инди-
видуалните мнения на отделните съдии как да се реши делото. Вариантът за решава-
нето му, подкрепен от мнозинството от тях, става решение по съответното дело. Така 
„гласът“, така да се каже, на отделния съдия не само има възможност да се „чуе“ по 
делото, а и представлява всъщност съставна част от самото решение. 

Съпоставяйки начина, по който се постановява английското съдебно решение, с 
начина на постановяване на решението на МСООН, е очевидно, че то не възприема 
модела на английското решение и въпреки това показва, че е повлияно и от него. За 
да се постанови решението на МСООН, също както е при съдебните решения в кон-
тиненталната правна система, се изготвя проект на текст на решението, отношението 
си към който да изразят чрез гласуване съдиите. За разлика обаче от тази система, 
МСООН допуска ако не в самото решение, то към него изразяването на личните мне-
ния относно делото на отделните съдии, което вече доближава решението на Съда до 
английското съдебно решение. Тези мнения показват приликата на решенията на МС 
и със съдебните решения в още един значим представител на системата на общото 
право – Съединените американски щати. Във Върховния съд на САЩ съдиите от 
мнозинството, подкрепящо решението на съда, могат да представят т.нар. concurring 
opinion, т.е. становище, съвпадащо със съдебното решение. А съдиите, които не са 
съгласни с решението, могат да представят т.нар. dissenting opinion („отхвърлящо ре-

                                                 
1 Вж. Hussain, I. Dissenting and Separate Opinions at the World Court. Dordrecht, Boston, 
Lancaster, 1984,  4–7, 39; Hambro, E. Dissenting and Individual Opinions in the International Court 
of Justice. – Zeitschrift für ausländisches öffentliches recht und völkerrecht, Band 17, 1956, No. 2, S. 
231, 232, 237, 238. 
2 Holland, J., J. Webb. Learning Legal Rules. Oxford, 2006, p. 78. 
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шението на Върховния съд становище“3), чиято цел е да изясни защо даден съдия 
счита решението на Върховния съд за неприемливо4 . 

 
2. В международния арбитраж е призната възможността арбитрите при решаване 

на арбитражно дело да заявяват несъгласие с решението по него, като разпоредба, 
регламентираща тази възможност се появява за пръв път в Хагската конвенция за 
мирно уреждане на международните спорове от 1899 г. Член 52 на тази конвенция 
изисква арбитражното решение да бъде мотивирано, от една страна, а от друга – поз-
волява тези арбитри, които не са съгласни с решението, да заявят своето несъгласие 
при подписването му. От разпоредбата на чл. 52 може да се направят следните из-
води. 

Първо, заявяването на несъгласието е право, а не задължение на арбитъра. Ако не 
желае, той може да не оповести, че не е съгласен с арбитражното решение, въпреки 
че на практика е така. Второ, несъгласният арбитър заявява несъгласието си при под-
писването на арбитражното решение, т.е. той е длъжен да го подпише, независимо че 
не е съгласен с него. Трето, право да заяви личното си мнение извън решението и ус-
поредно с него според чл. 52 на конвенцията има само този арбитър, който не е съг-
ласен с решението, т.е. не е съгласен с начина, по който е решено това арбитражно 
дело, и поради това е против решението, и то цялото решение – диспозитив и мотиви, 
и съответно е гласувал против него. 

През 1907 г. се приема нова Хагска конвенция за мирно уреждане на междуна-
родните спорове. По време на обсъждането на проектотекста й нидерландският деле-
гат се изказва много категорично срещу възможността арбитрите да заявяват несъг-
ласие с решението по арбитражно дело. Според него публично изразеното несъгласие 
подронва авторитета на решението, разрушава доверието в арбитражния съд и поста-
вя под въпрос окончателността на арбитражното решение5. За отбелязване е, че дър-
жавите от англосаксонската правна система не са защитили правото на арбитрите, не-
съгласни с решението, да изказват индивидуални мнения, които отразяват това несъг-
ласие. Единствено Япония (която между другото не принадлежи към системата на 
общото право) защитава това право на арбитрите6 . 

В крайна сметка чл. 79 от конвенцията регламентира следния модел на арбитраж-
ното решение: то трябва да има мотиви, в него се посочват имената на всички арбит-
ри и се подписва само от председателя и секретаря на арбитражния съд. Вижда се, че 
Втората хагска конвенция за мирно уреждане на международните спорове от 1907 г. 
вече не допуска възможност несъгласният с решението арбитър да изложи това не-
съгласие. Самото изискване решението да се подписва не от всички арбитри (както е 
според чл. 52 на Първата хагска конвенция), а само от председателя и секретаря на 
арбитражния съд, позволява да не стане ясно както че има несъгласен с решението 
арбитър, така и кой е този арбитър, а също така и в какво се изразява това несъгласие.  

 
3. Въпросът за индивидуалните мнения е бил поставен и при създаването на Пос-

тоянния съд за международно правосъдие (ПСМП) през 1920 г. Повдигането на този 
въпрос тогава отново е съвсем закономерно, защото предназначението на този съд е 

                                                 
3 Карагьозова-Финкова, М. Американският и европейският модел на съдебен контрол за кон-
ституционност. С., 1994, с. 91. 
4 Пак там. 
5 Вж. Hambro, E. Op. cit., p. 234, 235. 
6 Вж. Hussain, I. Op. cit., p. 16. 
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да решава спорове между държави чрез постановяване на решение от колегия от съ-
дии, при което нормално би било някои от тях да не са съгласни с решението. При из-
готвянето на Статута на ПСМП има предложения както в подкрепа, така и срещу въз-
можността съдиите да заявяват отделно от решението по делото своите лични мне-
ния. Подкрепата за тази възможност идва от държави, възприели системата на общо-
то право, а нейни противници са държавите от романо-германската (т.е. континентал-
ната) правна система и особено Нидерландия и Италия. 

Консултативният комитет от юристи, натоварен с разработването на Статута 
(Ст.), все пак възприема идеята съдиите да могат да заявяват своето несъгласие с ре-
шението, без обаче да излагат мотивите си за това несъгласие, т.е. съдиите да нямат 
право да пишат индивидуални мнения. При приемането обаче на СтПСМП това огра-
ничение е отхвърлено и на съдиите е позволено да формулират писмено и мотивира-
но личното си мнение относно делото, когато не са съгласни с решението по него7 . 
Това изрично е закрепено в чл. 57 СтПСМП, който гласи: „Ако решението не изразя-
ва изцяло или отчасти единодушното мнение на съдиите, съдиите, които не са съглас-
ни с него, имат право да представят към него изложение на своето особено мнение“. 

Приемането в крайна сметка на разпоредбата на чл. 57 СтПСМП се дължи на 
обстоятелството, че тя удовлетворява и юристите от романо-германската правна сис-
тема, и юристите от англосаксонската правна система. Според първите особено мне-
ние могат да заявяват само съдии, гласували против съдебното решение, защото не са 
съгласни с него, а чл. 57 наистина предвижда правото на несъгласния съдия на особе-
но мнение, без значение дали не е съгласен с цялото решение, или само с мотивите 
му. Според юристите от континенталната правна система различието само с мотиви-
те на решението е достатъчно за един съдия, за да гласува против него. Що се отнася 
до юристите от системата на общото право, за тях също несъгласните с решението 
съдии могат да заявяват особени мнения, така че текстът на чл. 57, както е формули-
ран, отговаря и на техните виждания. Друг е въпросът, че тези виждания отиват по-
далеч, разпростирайки правото на особено мнение и спрямо съдия, който е гласувал 
за решението, независимо дали защото го приема напълно, или защото e съгласен с 
най-важната му част – диспозитива му. 

По време на ПСМП заявяването на особени мнения става широко разпространена 
практика сред съдиите, но заедно с това не престава и дискусията между тях дали е 
удачно да има такива мнения изобщо. Съдиите, идващи от държави с романо-герман-
ска правна система (напр. съдиите Лодер от Нидерландия, Нихолм от Дания, Вайс от 
Франция), са последователни противници на разпоредбата на чл. 57 СтПСМП. Те се 
ръководят от съществуващия в континенталната правна система закрит характер на 
съвещанията на съдиите по вземане на съдебното решение, поради което, ако някой 
съдия не е съгласен с решението и съответно гласува против него, той не излага пуб-
лично аргументите си защо е против решението, така че неговото лично мнение, раз-
минаващо се с решението, също не добива публичност. 

Обяснението за това положение в романо-германската правна система е разбира-
нето, че афиширането на съдийските становища, различни от съдебното решение, би 
подронило доверието в съда и в неговите решения. Тъй като и в ПСМП съвещанията 
по вземане на решението имат закрит характер, посочените съдии оспорват възмож-
ността, която дава чл. 57 за мотивирано изложение на особените мнения и обявяване-
то им заедно със съдебното решение, защото тези мнения биха направили публично 

                                                 
7 За историята на приемането на чл.57 СтПСМП вж. Hussain, I. Op. cit., 20–22; Hambro, E.  
Op. cit., p. 235, 236. 
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достояние липсата на единство в съда и оттук биха подкопали авторитета му. В своя-
та критика на чл. 57 съдията Лодер изтъква, че той е изключение от принципите, 
които са заложени в правната уредба на ПСМП, защото тя е в съответствие с конти-
ненталната правна система, а разпоредбата на чл. 57 е възприета от системата на об-
щото право8. Но заедно с това трябва да се спомене и фактът, че съдията от Италия 
Анцилоти много категорично поддържа възможността за заявяване на особени мне-
ния в ПСМП, въпреки че като италиански юрист той принадлежи към континентал-
ната правна система9 . 

Въпросът за особените мнения на съдиите в ПСМП става особено актуален през 
1929 г., когато се преразглежда Статутът му с оглед възможността САЩ да се при-
съединят към него. За тази цел е създаден комитет, чиито членове – представители на 
романо-германската правна система, в хода на преразглеждането на Статута критику-
ват неговия чл. 57, докато членовете на комитета, които са юристи от школата на об-
щото право, застават твърдо в защита на разпоредбата. Дискусията в този комитет от-
носно особените мнения в ПСМП е забележителна по две причини. 

Първо, тя спомага да се разкрие реалното значение, което особените мнения на 
съдиите са придобили до момента в юриспруденцията на ПСМП. В нея именно осо-
бените мнения стават средството, чрез което съдиите, несъгласни с решението по да-
дено дело, изразяват личната си позиция по него и начина за решаването му. Много-
бройните случаи на заявяване на особени мнения в ПСМП са категорично доказател-
ство за това, че несъгласният с решението съдия не желае това негово несъгласие да 
потъне в анонимност, да остане неафиширано. Напротив, предпочита да прибегне до 
предоставеното му от чл. 57 право на собствено, индивидуално, изразено извън и 
отделно от решението мнение по делото и да огласи както несъгласието си със съдеб-
ното решение, така и в какво се състои това несъгласие. За готовността им да излагат 
особените си мнения между съдиите няма никаква разлика от гледна точка на правна-
та система, чиито представители са. Към предоставената им от чл. 57 възможност се 
обръщат както съдии от държави, възприели системата на общото право, така и съ-
дии от държави, принадлежащи към романо-германската правна система. 

Като резултат това отношение на съдиите към особените мнения превръща заявя-
ването им в широко разпространено явление в съдебната практика до 1929 г. Показа-
телно за ролята и значението на особените мнения на съдиите е, че в тяхна полза се 
изказват двама много авторитетни членове на комитета, които при това са от школата 
на континенталната правна система – гръцкият юрист Н. Политис и швейцарският 
юрист и бивш председател на ПСМП Макс Хубер. Резултатът от дискусията в коми-
тета е, че чл. 57 е запазен и в ревизирания Статут на ПСМП, като по този начин е 
запазено и правото на съдиите да изразяват особени мнения към съдебното решение10. 

Второто, с което е забележителна дискусията в този комитет, натоварен с прераз-
глеждането на СтПСМП, е обсъждането на въпроса за обхвата на приложното поле 
на правото на особено мнение по чл. 57 Ст. и становището по този въпрос на британ-
ския член на комитета сър Сесил Хърст. Той критикува решенията на ПСМП като 
твърде дълги и причината за това според него е, че решението включва становищата 
на всички съдии, гласували за него. От тази гледна точка според Хърст решението 
представлява един компромис, отразяващ становищата на съдии, които са достигнали 

                                                 
8 Вж. Hussain, I. Op. cit., p. 27. 
9 Вж. Hambro, E. Op. cit., p. 237. 
10 Вж. подробно за обсъждането на чл.57 по повод ревизията на СтПСМП Hambro, E. Op. cit., 
237–239. 
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до едно и също заключение по напълно различни мотиви. Сър Сесил предлага за раз-
решаване на този проблем да се предостави и на съдиите, гласували за решението, 
правото да изразят личното си становище по делото извън решението и независимо 
от това, че са съгласни с него. Проявната форма на тези лични становища да бъдат 
особените мнения по чл. 57 Ст., защото те са предвидени там именно като начин за 
изразяване на становища на съдиите извън и успоредно със съдебното решение. 

Очевидно е, че със своето предложение Хърст разширява приложното поле на 
особените мнения в ПСМП: според изричния текст на чл. 57 Ст. те са възможност, 
която е дадена на несъгласните с решението съдии, а Хърст предлага тя да се предо-
стави и на съдиите, които са съгласни с решението и поради това са гласували за не-
го. Хърст предлага съответно да се измени и текстът на чл. 57 Ст., за да може разши-
ряването на правото на особено мнение да получи своето правно основание. Предло-
жението на Хърст обаче е оспорено от други членове на комитета – италианския 
юрист Анцилоти и френския юрист Фромажо. Те посочват, че идеята на Хърст вече е 
приложена в правораздавателната дейност на ПСМП: макар и разпоредбата на чл. 57 
да не се отнася до тях, особени мнения много често излагат и съдии, гласували за ре-
шението. Така че по много на брой дела някои от особените мнения всъщност съвпа-
дат със заключенията, до които достига Съдът в решението си, и срещу това никой 
съдия не възразява. Следователно, ако не по силата на правната норма на чл. 57, то по 
силата на съдебната практика в ПСМП се формират два вида лични, индивидуални 
становища на съдиите: такива особени мнения, които отговарят на буквата на чл. 57, 
защото се изразяват от несъгласни с решението съдии, и такива особени мнения, 
които независимо от наименованието си не противоречат на решението, а съвпадат с 
него и съответно се изразяват от съдии, гласували за него. Като изхожда от тази си-
туация с особените мнения, комитетът по ревизия на СтПСМП заключава, че предло-
жението на сър Сесил Хърст вече е приложено на практика от съдиите, поради което 
решава да не променя текста на чл. 57 Ст.11  

4. След Втората световна война в комитета от юристи, създаден за изработване на 
Статута на новия съд – Международния съд на ООН, отново се поставя въпросът да-
ли да се запази институтът на индивидуалните мнения. Изказани са становища както 
в тяхна подкрепа, така и за отпадането им. Единодушно обаче е признато, че тяхното 
съществуване и досега както в Статута, така и в практиката на ПСМП е под влияние 
на англосаксонската правна система. В крайна сметка комитетът дава положителна 
оценка на този институт, отчита значението му за развитието на юриспруденцията на 
ПСМП и взема решение за запазването му и в новия Статут. В него разпоредбата от-
носно индивидуалните мнения на съдиите влиза отново като чл. 57, но текстът му 
претърпява промяна. Изразът „съдиите, които не са съгласни с решението, имат пра-
во“, е заменен с израза „всеки съдия има право“. Останалата част от текста се запазва 
без изменение, като по този начин се запазва основният замисъл на заложения в раз-
поредбата институт на индивидуалните мнения. 

На пръв поглед промяната в новия чл. 57 е само редакционна, но всъщност тя е 
концептуална. Изразът „всеки съдия има право“ вече означава, че не само несъглас-
ният със съдебното решение съдия може да заяви особено мнение, както гласи ста-
рият чл. 57. Това може да направи и всеки друг съдия, дори ако е съгласен с решение-
то. Очевидно е, че с тази промяна се разширява приложното поле на правната норма 
на чл. 57, но също така е очевидно и това, че тя е подсказана от юриспруденцията на 
ПСМП, която приема особени мнения да изразяват не само несъгласните с решение-

                                                 
11 За предложението на Хърст вж. подробно Hussain, I. Op. cit., p. 25, 26. 
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то съдии. От своя страна комитетът от юристи, изработващ Статута на Международ-
ния съд на ООН, решава и нормативно да регламентира в чл. 57 това положение, след 
като то вече е утвърдено в съдебната практика12. 

 
ІІ. Институтът на индивидуалните мнения в Международния съд на ООН 
 

1. Обща характеристика на индивидуалните мнения в МСООН 
Правната уредба на индивидуалните мнения на съдиите в МСООН се съдържа в 

чл. 57 СтМСООН и чл. 95, т. 2 от Правилника (Прав.) на МСООН. От тази правна 
уредба може да се изведат следните характеристики на индивидуалното мнение: 

а) Това е мнение на отделен съдия в МСООН, различно от и изразено извън ре-
шението на Съда, което отразява колективното мнение на мнозинството съдии. От та-
зи гледна точка това мнение наистина е индивидуално, което оправдава употребата 
на същия термин в чл. 95, т. 2 Прав. 

б) По своята правна природа индивидуалното мнение е личното становище на 
заявилия го съдия как да се реши съответното дело. Това становище може както да 
съвпада, така и да се различава от становището на мнозинството съдии, т.е. от съдеб-
ното решение. 

в) Съдия, който не е съгласен с решението, не е длъжен да заявява индивидуално 
мнение. Напротив, чл. 95, т. 2 Прав. изрично посочва, че съдията може, ако иска, да 
представи такова мнение. Член 57 Ст. също казва, че всеки съдия „има право“ да из-
ложи собственото си мнение. Следователно заявяването му е право, а не задължение 
на съдията. 

г) Индивидуалното мнение трябва да бъде мотивирано, т.е. представящият го съ-
дия трябва да обоснове изразеното с него свое отношение към съдебното решение. 
Изводът, че индивидуалното мнение се мотивира задължително, може да се направи 
по аргумент за противното от разпоредбата на чл. 95, т. 2 Прав., според която, ако 
един съдия желае да отбележи своето съгласие или несъгласие с решението, но не 
желае да изложи мотивите си за това, той заявява своето отношение към решението 
под формата не на индивидуално мнение, а на декларация. 

д) Индивидуално мнение може да се представи както по повод на решение на 
Съда по чл. 59 Ст., така и по повод на определенията по хода на делото по чл. 48 Ст. 
Това са определения, с които Съдът решава въпроси от хода на делото, напр. форми-
те и сроковете, в които страните трябва да представят доводите си или доказателства-
та си, прекратяване на дело, определяне на срок за избор на съдия ad hoc. По смисъла 
на чл. 48 Ст. определения по хода на делото са и определенията, с които Съдът се 
произнася по въпроса за временните мерки за защита. 

Разпоредба за възможността индивидуални мнения да се заявяват и към опреде-
ления на Съда се появява за пръв път в Правилника на МСООН от 1978 г. Липсата на 
такава разпоредба в Статута или Правилника на ПСМП обаче не пречи на неговите 
съдии да заявяват индивидуални мнения и към определенията на този съд, макар и 
като изключение, а не като правило. Обаче след съвещателното мнение от 1931 г. по 
делото за митническия режим между Германия и Австрия Съдът превръща това 
изключение в постоянна своя практика. След създаването на Международния съд на 
ООН първият му Правилник от 1946 г. също не включва правото на индивидуални 

                                                 
12 Относно историята на приемането на чл.57 СтМСООН вж. Hussain, I. Op. cit., p. 26, 39; 
Rosenne, S. The Law and Practice of the International Court. Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985,  
p. 598. 
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мнения по повод на неговите определения. Въпреки това съдиите редовно заявяват 
такива мнения към определенията. Правилникът на МСООН от 1978 г. вече изрично 
регламентира това право в чл. 95, т. 2, която е посветена именно на индивидуалните 
мнения13 . 

е) Индивидуалното мнение е свързано единствено с решението, по което е заяве-
но, и няма никакво правно действие извън това решение, в смисъл че не обвързва зая-
вилия го съдия с други решения, дори те да са аналогични на първото. Следователно 
съдия, представил индивидуално мнение по едно дело, по-късно по друго аналогично 
дело, решено от Съда по аналогичен начин, може да представи индивидуално мне-
ние, напълно различно от мнението му по предишното подобно дело. Това положе-
ние важи и за индивидуалните мнения, които се заявяват по повод на определенията 
по чл. 48 Ст. 

 
2. Правна същност на индивидуалните мнения в МСООН 
Правната уредба на индивидуалните мнения в МС, която им дават чл. 57 

СтМСООН и чл. 95, т. 2 Прав., е доста оскъдна и непрецизна и поражда редица въп-
роси, което налага необходимостта от нейното тълкуване. Член 57 Ст. предвижда, че 
един съдия има право да заяви особено мнение, когато не е съгласен с решението из-
цяло или отчасти, като и за двата случая на несъгласие има една и съща изразна фор-
ма – особеното мнение. Следователно според разпоредбата на чл. 57, първо, в 
МСООН има само един вид индивидуално мнение на съдия, което може да се пред-
стави извън решението по дадено дело, и това е особеното му мнение. Второ, особе-
ното мнение може да бъде само мнение на несъгласие с решението, независимо от 
степента на несъгласието.  

Другото правно основание на индивидуалните мнения на съдиите в МСООН е 
Правилникът му. Неговият чл. 95, т. 2 също посочва, че съдиите могат да заявяват ин-
дивидуални мнения към решението. Оттук нататък обаче започват разминавания как-
то между текстовете на чл. 95, т. 2 и чл. 57, така и между текстовете на английски 
език и на френски език на самата т. 2 на чл. 95, тъй като Правилникът на МСООН е 
съставен на тези два езика като негови официални езици. 

2.1. Английският текст на т. 2 на чл. 95 гласи, че „всеки съдия може, ако желае 
това, да представи своето индивидуално мнение към решението за несъгласието или 
съгласието си с мнозинството съдии...“14 , т.е. несъгласието или съгласието си със са-
мото съдебно решение, защото всяко решение всъщност е колективното мнение на 
гласувалите за него съдии, а те трябва да са мнозинство по даденото дело, за да стане 
тяхното мнение съдебно решение. Очевидно тук се посочва само един вид мнение на 
съдията, както е и в чл. 57, но наименованието му в т. 2 е „индивидуално мнение“, 
което директно показва, че става въпрос именно за личното, собственото становище 
на съдията относно делото. За разлика от чл. 57, чл. 95, т. 2 изобщо не употребява 
термина „особено мнение“ (separate opinion в английския текст на чл. 57 СтМСООН). 
Освен това т. 2 говори не за два вида несъгласия – изцяло или отчасти, с решението, а 
изобщо за несъгласие с него, без конкретизация в какво се състои то. 

Има и още една, трета разлика между двете разпоредби и тя е най-важната: от 
текста на т. 2 недвусмислено става ясно, че индивидуално мнение може да заяви не 

                                                 
13 За историята на индивидуалните мнения по повод на определения на МСООН вж. Hussain, I. 
Op. cit., p. 36. 
14 „Any judge may, if he so desires, attach his individual opinion to the judgment, whether he dissents 
from the majority or not...“. 
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само несъгласният с решението съдия, но и този, който е съгласен с решението, като 
от тази гледна точка терминът „индивидуално мнение“ се явява родово понятие, 
което обхваща и мнението, съвпадащо с решението, и мнението, противоречащо на 
него. Очевидно е отклонението от модела на особеното мнение, така както той е опи-
сан в текста на чл. 57, но очевидно е и в какво се състои това отклонение. Формули-
рана по този начин, разпоредбата на т. 2 на чл. 95 разширява приложното поле на 
правото на индивидуално мнение в сравнение с предвиденото в чл. 57, предоставяйки 
го на всеки съдия, без значение дали е съгласен, или не със съдебното решение, т.е. 
без значение дали е гласувал „за“, или „против“ решението. 

Още едно доказателство, че според т. 2 индивидуално мнение може да заяви и съ-
дия, гласувал за решението, е тази част от разпоредбата, която се отнася до деклара-
циите, заявявани от съдиите към решението – там изрично е казано, че с такава 
декларация един съдия може да „отбележи своето съгласие или несъгласие“ (record 
his concurrence or dissent) с решението. Функцията на декларациите по чл. 95, т. 2 е 
същата, каквато е функцията на индивидуалните мнения – да се изрази личното отно-
шение на съдиите към решението. Но тогава, щом т. 2 позволява един съдия, който е 
съгласен с решението, да заяви декларация към него именно с цел да отбележи съгла-
сието си, трябва да се приеме, че според тази разпоредба същият съдия има право и 
на индивидуално мнение, в което да изложи защо е съгласен с решението. 

2.2. Френският текст на чл. 95, т. 2 Прав. също има своите особености. В него 
подходът е точно противоположен на английската версия на тази разпоредба. Първо, 
във френския текст на т. 2 на чл. 95, за разлика и от английския й текст, и от чл. 57 
Ст., са посочени не един, а два вида лични, собствени становища, които един съдия 
може да заяви по дадено дело: „Всеки съдия може, ако желае това, да представи към 
решението изложение на своето индивидуално мнение или мнение на несъгласие“15 с 
решението. Освен това самият термин „индивидуално мнение“ във френския текст е 
използван за обозначаване на само единия от тези два вида становища, а не като ро-
дово понятие, както е в английския текст на т. 2, и в текста на чл. 57 СтМСООН на 
френски език, където употребеният за особено мнение термин е именно „индиви-
дуално мнение“ (opinion individuelle). 

Второ, отново за разлика от чл. 57 Ст. и от английския текст на чл. 95, т. 2, френ-
ската версия на тази разпоредба, посочвайки две разновидности на личното мнение 
на съдиите, същевременно не посочва в какво се състои разликата между тях, в сми-
съл какво отношение към съдебното решение се изразява с единия вид лично мнение, 
и какво – с другия вид. Отговорът на този въпрос може да се изведе от начина, по 
който във френския текст на т. 2 са формулирани двата вида индивидуални мнения. 
Правната същност на единия вид е ясна от самото му наименование – мнение на не-
съгласие (opinion dissidente) с решението; такова мнение очевидно би заявил този съ-
дия, който не е съгласен с решението и съответно гласува против него. От това наи-
менование обаче не става ясно каква степен на несъгласие с решението покрива то – 
несъгласие с решението като цяло или само с някаква негова част. 

Изясняването на правната същност на мнението на несъгласие позволява да се 
разкрие правната същност и на другия вид лично становище на съдия според френ-
ския текст на т. 2  индивидуалното мнение (opinion individuelle). Очевидно е, че с то-
ва мнение не се изразява несъгласие с решението, след като има друг вид мнение, 
специално предвидено за тази цел. В Международния съд (както във всеки съд изоб-
що) освен съдиите, гласували против решението, може да има само още една кате-

                                                 
15 „Tout juge peut, s’il le desire, joindre à l’arrêt l’expose de son opinion individuelle ou dissidente...“. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 19 

гория съдии от гледна точка на гласуването – това са съдиите, гласували за него, до-
колкото в МСООН при гласуването на съдебното решение може да има само вот „за“ 
и „против“ него, но не и въздържане от гласуване. А щом са гласували за решението, 
значи, тези съдии са съгласни с него, което от своя страна се дължи на факта, че ре-
шението отразява тяхното виждане относно делото и как то да бъде решено. Следо-
вателно, първо, индивидуалното мнение, посочено във френския текст на т. 2, може 
да бъде единствено личното становище на съдия, гласувал за решението, и съгласен с 
него, и второ, това означава, че и според френската версия на разпоредбата и съ-
диите, съгласни с решението, могат да заявяват собствено мнение по делото отделно 
от решението и извън него, което представлява отклонение от модела на индиви-
дуалното мнение, заложен в чл. 57 Ст. 

Третата особеност на френския текст на т. 2, по която той вече си прилича с 
английския й текст, е последица от изложеното дотук. Като предоставя възможност и 
на съгласния с решението съдия да заявява индивидуално мнение, т. 2 разширява на 
практика приложното поле на правото на съдиите да изразяват лично становище по 
делата в МСООН в сравнение с приложното поле на това право според чл. 57, където 
то е предоставено само на съдия, несъгласен изцяло или отчасти с решението. Подоб-
но на английския текст на т. 2, и при френския й текст доказателство, че това право 
се разпростира и спрямо съгласните с решението съдии, е тази част от разпоредбата, 
която се отнася до декларациите, заявявани от съдиите по отношение на решението. 
Там изрично е казано, че такава декларация може да направи съдия, който желае да 
отбележи своето съгласие (constater son accord) с решението. 

2.3. Анализът на чл. 57 СтМСООН и чл. 95, т. 2 Прав., регламентиращи институ-
та на индивидуалните мнения в МСООН, демонстрира колко неясна, непрецизна и 
поради това двусмислена е правната уредба на този институт. Нещо повече, т. 2 на 
чл. 95, която като разпоредба от Правилника на Съда би трябвало само да конкрети-
зира и детайлизира чл. 57 Ст., всъщност не му кореспондира и даже създава модел на 
индивидуалното мнение, който се разминава с неговия модел според чл. 57. Ето защо 
моделът на индивидуалното мнение, който реално съществува в практиката на 
МСООН, има много малко общо с предвиденото в тези две правни норми. Този мо-
дел е продукт на самата съдебна практика, защото се е формирал в процеса на нейно-
то собствено формиране. Дори може да се обобщи, че индивидуалното мнение в 
юриспруденцията на сегашния Международен съд на ООН е не само неин продукт, 
но продукт и на практиката на ПСМП, защото настоящият модел на индивидуално 
мнение е абсолютно същият, какъвто е този модел при предишния съд. Още от мо-
мента на създаването на Международния съд съдиите му започват да заявяват същите 
индивидуални мнения, каквито заявяват предшествениците им, с пълната убеденост, 
че точно това са мненията, на които им дава право нормативната уредба на МСООН. 
А ако се потърси сегашната практика на индивидуалните мнения в коя от правните 
норми относно тях намира поголяма опора, става ясно, че това не е чл. 57 Ст., а  
чл. 95, т. 2 Прав. Следователно фактически разпоредбата на Правилника, а не тази на 
Статута е повлияла върху практиката. 

В заключение трябва да се посочи, че никога досега от учредяването на МСООН 
насам, нито между съдиите му, нито между държавите – страни по Статута му, не са 
възниквали спорове относно правната същност на индивидуалните мнения и техните 
видове. Единодушието по тези въпроси се дължи именно на обстоятелството, че ин-
ститутът на индивидуалните мнения в МСООН е такъв, какъвто е създаден от самата 
съдебна практика и на ПСМП, и на МСООН. „Макар и институтът на индивидуал-
ните мнения понякога да се подценява от юристите от правни системи, където този 
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институт е непознат, той се е утвърдил в международното правосъдие и е от същест-
вено значение за нормалното функциониране на Международния съд“16 . 

В практиката на МСООН са се утвърдили два вида индивидуални мнения на 
съдиите: особено мнение и противоположно мнение 17. 

 
ІІІ. Видове индивидуални мнения в МСООН 
1. Особено мнение 
Тъй като индивидуалните мнения на съдиите, подобно на съдебните решения, се 

публикуват и на двата официални езика на Съда – английски и френски, в юриспру-
денцията му е възприето особеното мнение на английски език да се обозначава като 
separate opinion, а на френски език – като opinion individuelle. Основанието наимено-
ванието на този вид индивидуално мнение да се преведе на български език като 
„особено мнение“ е българският текст на чл. 57 Ст. Там точно терминът „особено 
мнение“ е употребен като превод на термина separate opinion от английския текст на 
чл. 57, и на термина opinion individuelle от френския му текст. Ето защо, щом този 
вид индивидуално мнение на английски и френски език се нарича separate opinion, 
респ. opinion individuelle, логично е на български тези термини и в качеството им на 
наименование на това мнение да се преведат като „особено мнение“, след като точно 
така те са преведени вече в текста на чл. 57 Ст. 

Изхождайки от текста на чл. 57 СтМСООН, особеното мнение би трябвало да из-
разява несъгласие със съдебното решение, и то несъгласие в два смисъла – както не-
съгласие с решението като цяло, така и несъгласие с решението отчасти. Практиката 
на Съда обаче е тръгнала по друг път – според нея особено мнение може да предста-
ви всеки съдия, който е гласувал за решението, а това означава, че е съгласен с него, 
и въпреки че е съгласен с него. От своя страна съдиите, заявяващи особено мнение, 
биват две категории: съдии, които са съгласни с диспозитива на решението, но не са 
съгласни с мотивите му, и съдии, които са съгласни с цялото решение – както с дис-
позитива, така и с мотивите му. 

1.1. Съдията от първата категория е съгласен с диспозитива на решението, т.е. 
съгласен е с начина, по който е решено делото, но не е съгласен с разсъжденията, 
съображенията, аргументите, въз основа на които Съдът стига до решението си и 
които са изложени именно в мотивите. Съгласието на съдията с диспозитива на ре-
шението е причината той да го подкрепи, гласувайки за него, докато несъгласието с 
мотивите го кара да изрази личното си становище относно решението. Очевидно е, че 
несъгласието само с мотивите на решението се явява именно несъгласие отчасти с не-
го и следователно се покрива от понятието за особено мнение в чл. 57 Ст. Това от 
своя страна прави оправдана употребата на термина „особено мнение“ за обозначава-
не на този случай на несъгласие с решението18 . 

1.2. Що се отнася до втората категория съдии, заявяващи особено мнение, тук съ-
дията е съгласен изцяло с решението – диспозитив и мотиви, и затова съвсем естест-

                                                 
16 Rosenne, S. Op. cit., p. 596. 
17 Индивидуалното мнение като родово понятие и наложените от съдебната практика негови 
видове са се утвърдили и в литературата, посветена на МСООН. Вж. Rosenne, S. The World 
Court. What It Is and How It Works. Leiden, 1973, p. 106. 
18 За примери за този вид особено мнение вж. Reports of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice (I. C. J. Reports) 1986, 652–658, 659–663; Ibid., 1988, 
109–125, 126–132, 133–156; Ibid., 1989, 83–93; Ibid., 1993, 91–117, 118–129, 130–210; Ibid., 1995, 
107–118; Ibid., 1996, 822–841, 842–846, 847–861. 
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вено гласува за него. Но тогава, щом липсва каквото и да било несъгласие с реше-
нието, каква позиция би могъл да изрази съдията с индивидуалното си мнение? Да е 
съгласен един съдия с цялото решение, означава личното му становище по делото да 
съвпада с решението. Следователно, излагайки това свое становище под формата на 
индивидуално мнение, съдията може да изложи единствено съвпадането му с реше-
нието, като по този начин той обяснява19 защо го подкрепя. И тук е разликата с осо-
бените мнения, изразяващи несъгласие с мотивите – при тях все пак има някакво не-
съгласие с решението, макар и само с мотивите му, пълно съвпадане с решението 
липсва. Изводът, който може да се направи за индивидуалното мнение на съгласния с 
цялото решение съдия, е, че това е всъщност обяснение на вота му при гласуването 
на решението, обяснение защо е гласувал за него – защото решението отразява собст-
веното му виждане за делото и начина на решаването му. Ето защо, когато някой съ-
дия, изцяло съгласен с решението, поиска да обясни вота си в негова подкрепа, той 
има право да направи това, като трябва да го направи чрез заявяване на особено 
мнение20. 

Ясно е, че този случай на представяне на особено мнение не намира опора в по-
нятието за такова в чл. 57 Ст. Въпреки това обаче този вид особено мнение се е ут-
върдил без никакви възражения в практиката на МСООН. Нещо повече, както се 
вижда от историята на индивидуалните мнения, възможността и съгласният с реше-
нието съдия да заяви такова мнение възниква още по времето на ПСМП, и то точно 
като възможност, наложена от съдебната практика и без правно основание в разпо-
редбата на чл. 57 СтПСМП. Обяснението за развитието на практиката в тази посока е, 
че един съдия, съгласен с решението изцяло, ако не може да изрази своето лично ста-
новище по него, макар и съвпадащо с него, остава в анонимност сред мнозинството 
съдии и затова се намира в по-неизгодно положение в сравнение с несъгласния (неза-
висимо дали изцяло, или отчасти) с решението съдия, който има право да изложи не-
съгласието си21. Именно дългогодишната традиция в излагането на този вид особено 
мнение обяснява безспорността на съществуването му в правораздавателната дейност 
на МСООН. 

Все пак и особеното мнение на съгласния с решението съдия има известна връзка 
с правната норма на чл. 57 СтМСООН. Там е казано, че особено мнение може да зая-
вява „всеки съдия“, което може да се тълкува, че означава и съгласният с решението 
съдия. В подкрепа на това тълкуване е историята на Статута на МСООН. При негово-
то изготвяне изразът „всеки съдия“ заменя израза „съдиите, които не са съгласни с 
решението“, от текста на чл. 57 СтПСМП. По този начин се показва, че правото на 
особено мнение вече не се ограничава само до съдиите, гласували против решението. 
Включването на израза „всеки съдия“ в чл. 57 СтМСООН фактически легитимира 
практиката в ПСМП особени мнения да заявяват и съдиите, които са съгласни с ре-
шението, като така се дава и възможност тази практика да се пренесе и в МСOOH. 
Впрочем именно особените мнения на съдиите, съгласни с решението като цяло, са 
най-доброто доказателство, че институтът на индивидуалните мнения в международ-

                                                 
19 Много често самият съдия, съгласен с решението като цяло, в особеното си мнение изрично 
заявява, че целта му е чрез него да „обясни подкрепата“ си за решението (I. C. J. Reports 1993, 
p. 214; Ibid., 1996, p. 634) или да изложи „основанията си да подкрепи решението“ (Ibid., 1994, 
p. 52). 
20 Примери за този втори вид особено мнение вж. в I. C. J. Reports 1993, 214–279, 280–303; 
Ibid., 1994, 51–92; Ibid., 1995, 119–128; Ibid., 1996, 634–639, 641–655. 
21 Вж. Rosenne, S. The Law and Practice, p. 598. 
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ното правосъдие се е формирал под влияние на англосаксонската правна система – в 
континенталната правна система особени мнения могат да заявяват само съдиите, 
гласували против решението, защото това е право на несъгласните с решението 
съдии. 

1.3. За особеното мнение на съдиите в МСООН може да се направи следното 
заключение. Особените мнения на съдиите, съгласни с цялото решение, и особените 
мнения на съдиите, несъгласни само с мотивите му, се намират в много тясна връзка 
помежду си. Нещо повече, тези две категории особени мнения са само разновидности 
на едно и също правомощие на съдиите: правото на съдия, гласувал за решението, да 
заяви личното си становище по делото извън и отделно от решението, и паралелно с 
него. А специално за особеното мнение на несъгласния с мотивите съдия, задачата, 
която то трябва да изпълни, е да обясни защо, след като този съдия не е съгласен с 
мотивите на решението, гласува за него. Ето защо смисълът съдията да изложи в 
какво се състои несъгласието му с мотивите, е да покаже, че несъгласието е от такъв 
характер, че не го е довело до убеждението да гласува против решението, напротив – 
въпреки несъгласието си съдията е убеден, че трябва да подкрепи решението. 

Анализът на особеното мнение в МСООН показва, че то е посоченото в англий-
ския текст на чл. 95, т. 2 Прав. индивидуално мнение на съдия, съгласен с решението, 
респ. това мнение, което е наречено само „индивидуално мнение“ във френския текст 
на същата разпоредба. А самият термин за обозначаване в съдебната практика на осо-
беното мнение на английски – separate opinion, явно е възприет в нея от единствената 
правна норма, където е употребен – чл. 57 Ст. Що се отнася до френския термин за 
обозначаване на особеното мнение в тази практика – opinion individuelle, той е упо-
требен във френския текст и на чл. 57 Ст., и на чл. 95, т. 2 Прав. 

 
2. Противоположно мнение 
Противоположно мнение представлява този вид индивидуално мнение на съдии-

те в МСООН, което се заявява от съдия, гласувал против решението, защото не е съг-
ласен с него. С противоположното мнение се изразява несъгласие с цялото решение, 
т.е. несъгласие както с мотивите, така и с диспозитива. Противоположното мнение е 
формата, в която несъгласният съдия излага личното си становище относно начина, 
по който трябва да се реши делото. Този начин е различен от съдебното решение и 
затова съдията не е съгласен с него. 

Несъгласието с решението означава несъгласие преди всичко с диспозитива му, 
защото той определя начина на решаване на спора, предмет на делото. Но несъгла-
сието с диспозитива от своя страна означава, че съдията не може да е съгласен с мо-
тивите му, тъй като точно тези мотиви обосновават точно този диспозитив, срещу 
който възразява съдията. Несъгласието с диспозитива представлява такава степен на 
противоречие на съдията с решението, която го води до убеждението, че трябва да 
гласува против него. 

Противоположното мнение в правораздавателната практика на МСООН се обоз-
начава на английски език като dissenting opinion, а на френски език като opinion 
dissidente. Превеждането на тези термини на български език като „противоположно 
мнение“ намира своето основание както в езиковия и юридическия смисъл на самите 
термини dissenting opinion и opinion dissidente, така и във функцията на този вид ин-
дивидуално мнение. Тя се състои в това – да изрази такова становище на един съдия 
по делото, което е коренно различно, напълно противоположно на съдебното реше-
ние. 
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Противоположното мнение на съдиите в МС има своето правно основание и в  
чл. 57 Ст., и в чл. 95, т. 2 Прав. Противоположното мнение е това индивидуално мне-
ние, което е посочено в английския текст на чл. 95, т. 2 Прав. като мнение на съдия, 
несъгласен с решението, а във френския текст на тази разпоредба – като мнение на 
несъгласие с решението. В чл. 57 Ст. няма специален термин за обозначаване на про-
тивоположното мнение. Но то фигурира в тази разпоредба – там то е регламентирано 
изрично чрез възможността съдията да представи своето мнение, изразяващо несъг-
ласие със съдебното решение като цяло. Точно противоположното мнение е причина-
та в Статута на Съда да се включи правна норма относно индивидуалните мнения на 
съдиите. Обяснението е, че и представителите на системата на общото право, и пред-
ставителите на континенталната правна система са единодушни, че на съдията, гласу-
вал против решението, трябва да се предостави правото да заяви несъгласието си, 
мотивирало го за този отрицателен вот 22. 

    Характерна особеност на противоположните мнения е, че съдиите ad hoc се 
чувстват задължени да представят такива, когато съдебното решение е против стра-
ната по делото, която ги е назначила за такива съдии. 

 
ІV. Функции на индивидуалните мнения в МСООН 
1. Първата функция на индивидуалните мнения е да се даде правна възможност 

на всеки съдия да изрази своето собствено, лично становище по делото извън и от-
делно от решението. Целта е така да се прояви уважение към личността на съдията, 
да се зачете неговата индивидуалност – излагането на личното му виждане по делото 
е възможност да прояви интелектуалните си качества като съдия, като юрист, като 
специалист по международно право. Тази възможност има и едно косвено значение – 
тя гарантира свободата на съвестта, обективността и безпристрастността на съдията. 

2. Втората функция касае държавите – страни по дело пред МСООН, и най-вече 
страната, загубила делото. За страните е много важно да знаят по възможност моти-
вите на всеки един съдия: както мотивите на тези, които са формирали мнозинството, 
приело решението, така и мотивите на тези, останали в малцинство и гласували про-
тив решението. Защото така страните ще узнаят фактическите и правните аргументи, 
станали причина за спечелването, респ. загубването на делото – те може да бъдат на-
мерени в разсъжденията на отделните съдии, които от своя страна са изложени имен-
но в индивидуалните им мнения. А оттук страните по делото могат да установят как 
са отчетени позициите им по него от Съда като цяло и от отделните съдии. Специал-
но за страната, загубила делото, от огромно значение са индивидуалните мнения на 
съдиите, които не са съгласни в някаква степен с решението, и особено тези, които са 
гласували против него. Чрез тези индивидуални мнения тя се убеждава, че има съдии, 
които са възприели нейната позиция по делото, което е доказателство, че макар да го 
е загубила, позицията й не е съвсем безпочвена, напротив, тя има своите основания и 
следователно обръщането й към Съда има смисъл. 

3. Третата функция на индивидуалните мнения е, че те съдействат за развитието 
на международното право. Чрез индивидуалните си мнения съдиите, които не са съг-
ласни с решението или поне с мотивите му, имат възможността да обосноват между-
народноправни норми, приложими към предмета на делото, различни от тези, прило-

                                                 
22 Например в българския граждански процес несъгласния с решението съдия има право на 
особено мнение (чл. 21, ал. 6 ГПК). 
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жени от Съда за решаването му23. Несъгласните съдии могат да изведат някоя оби-
чайно-правна норма, която според тях регулира предмета на делото, да представят 
доводи в подкрепа на призната вече такава норма, включително и доводи за разши-
ряване на приложното й поле, да предложат ново тълкуване на договорна норма24 , 
дори да аргументират необходимостта от приемането на нови договорни норми. 

4. Четвъртата, последна функция на индивидуалните мнения е, че те съдействат 
за развитието и на юриспруденцията на МСООН. Според чл. 59 СтМСООН решения-
та му нямат характера на съдебен прецедент. Въпреки това Съдът при разглеждане на 
някакво дело винаги се съобразява, нещо повече – ръководи се от решенията си по 
предишни аналогични дела, в смисъл че се ръководи от изводите, от заключенията, 
до които достига по тези дела и които излага в мотивите на решенията им. И точно 
тук се проявява ролята на индивидуалните мнения за развитието на практиката на 
Съда. 

Възможно е формулираните в тези мнения доводи на съдия, останал малцинство 
по дадено дело, по-късно по сходно дело да се възприемат от мнозинството съдии и 
така да обосноват новото решение, превръщайки се в негови мотиви. „Фактът, че ня-
какви идеи се съдържат само в индивидуално мнение, не означава, че Съдът изцяло 
ги е отхвърлил. Това означава само, че Съдът не е бил готов да приеме тези идеи за 
целите на решението“25. Така на практика се оказва, първо, че по-късното дело е ре-
шено по начина, по който са разсъждавали точно съдиите, останали малцинство при 
предишното дело. Второ, косвено се доказва, че и по това предишно дело правилната 
позиция е била тази на останалите в малцинство съдии и която те са изразили в инди-
видуалните си мнения26 . 

Освен това в индивидуалните мнения много често се изясняват въпроси, които 
само са споменати в решението, защото Съдът счита, че те нямат пряко отношение 
към предмета на делото и затова не ги изследва в подробности. Така напр. по делото 
между Либия и Чад относно териториалния им спор съдията Аджибола посочва в 
особеното си мнение, че иска да засегне „някои периферни, макар и немаловажни ас-
пекти на делото“27 . В особеното си мнение по делото на Босна и Херцеговина срещу 
Югославия (Сърбия и Черна гора) за прилагането на Конвенцията за геноцида от 
1948 г. съдията Веерамантри разглежда въпроса за автоматичното правоприемство 
между държавите относно участието им в тази конвенция, който въпрос според него 
не е развит в съдебното решение28. По делото на Дания срещу Норвегия относно де-
лимитацията на морската им граница причината, поради която съдията Аджибола 
заявява особеното си мнение е, че според него „...има някои въпроси в решението, 
които... се нуждаят от допълнително разработване“29 . 

                                                 
23 Вж. напр. особеното мнение на съдията ad hoc Люшер по делото за граничния спор между 
Буркина Фасо и Мали, в което той казва: „Същевременно аз смятам, че е необходимо да изло-
жа два вида съображения, първия – относно приложимите правни норми, а втория – относно 
тяхното конкретно приложение по настоящото дело.“ (I. C. J. Reports 1986, p. 652.) 
24 Вж. като примери в този смисъл особените мнения на съдиите Ода и Шахабудин по делото 
между Никарагуа и Хондурас относно въоръжените действия по границата им, в които те 
предлагат тълкуване на чл. ХХХI от Пакта от Богота от 1948 г., различно от тълкуването му в 
съдебното решение. (I. C. J. Reports 1988, с. 109 и сл., и с. 133 и сл.) 
25 Rosenne, S. The World Court..., p. 107. 
26 Ibid. 
27 I. C. J. Reports 1994, p. 52. 
28 Ibid., 1996, p. 641. 
29 Ibid., 1993, p. 280. 
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Такова само споменаване в съдебното решение на второстепенни за него въпроси 
в правосъдието, независимо национално или международно, е прието да се обознача-
ва с термина obiter dictum (нещо, казано между другото, казано мимоходом, само 
споменато) и такава част фигурира в мотивите на всяко (национално или междуна-
родно) съдебно решение, включително и решението на МСООН. Значението на раз-
глеждането в индивидуалните мнения на съдиите на тези второстепенни за реше-
нието въпроси се състои в това, че ако по-късно, по друго дело, Съдът се изправи 
пред тези въпроси, той ще може да се ползва от анализа им в индивидуалните мне-
ния, което ще го подпомогне и улесни при решаването на съответното дело. 

Влиянието на индивидуалните мнения по едно дело върху решенията по послед-
ващи дела илюстрира творческия им принос за развитието на правораздавателната 
практика на Съда. А с възможността за превръщане на индивидуалните мнения на съ-
диите, гласували против решението, в съдебно решение по-късно се създават условия 
за гъвкавост и усъвършенстване на тази практика. 
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В правната литература е безспорно положението, че наказателноправното въздей-
ствие не се свежда само налагането на наказание.1 В редица случаи целите на наказа-
телното право могат да бъдат постигнати и без да се осъществява изцяло или отчасти 
наказателната отговорност за извършено престъпление. Наред с типичното развитие 
на наказателното правоотношение, могат да бъдат използвани и мерките за принуда, 
които не са наказания напр. принудителни медицински мерки, възпитателни мерки, 

                                                 
* Славка Димитрова е доцент по Наказателно право в Бургаския свободен университет. Славка 
Димитрова е доцент по наказателно право в Бургаския свободен университет. Автор е на две 
монографии и на множество публикации по актуални въпроси на българското наказателно 
право в авторитетни български и чуждестранни издания. Специализирала е в Department of 
Criminology, Oslo University, Норвегия (2012 г. и 2014 г.) и в Юридическия факултет на Уни-
верситета в Берген (2015 г. и 2019 г.). Като стипендиант на Японската фондация (2013 г.) и на 
Japan Society for promotion of Science (2015 г.) има две специализации в Ryukoku University – 
Япония. 
1 Ненов, И. Наказателно право на Република България. Обща част. Книга втора. ред. А. 
Стойнов, София: Софи-Р, 1992, с. 232.; Вж. също Груев, Л. Санкционната система по българ-
ското наказателно право. София: Сиби, 1997, с. 87-88.  
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отнемане в полза на държавата на предмета и средството за извършване на престъп-
лението. В по-старата правна литература те са познати като „осигурителни мерки“.2 
Осигурителните мерки според Н. Долапчиев за разлика от наказанието „не представ-
ляват едно зло, а са средство за защита на обществото против проявената  чрез едно 
съставомерно деяние опасност (а не вина, както е при наказанието) на дадено лице.“3 
Макар и под условие, Н. Долапчиев причислява към осигурителните мерки отнемане-
то и изтребването на вещи, с които е извършено престъплението (чл. 37, а. 2 от НЗ), 
обнародването на присъдата (чл.38 от НЗ) и лишаването от права.4  

В наказателноправната наука няма единство относно единно разбиране и за същ-
ността на тези мерки, както и за взаимодействието и съотношението им спрямо нака-
занието. И. Ненов отнася към тях института на освобождаване от наказателна отго-
ворност и института на освобождаване от изтърпяване на наложено наказание и ги 
определя като „своеобразни методи на наказателноправно въздействие“, тъй като, 
според автора,  те се осъществяват в рамките на наказателния процес и са свързани 
със съдържанието на наказателната отговорност, техният наказателноправен харак-
тер според него е вън всякакво съмнение.5 К. Лютов оспорва тази теза, като използва 
аргумента, че те нямат наказателен характер, тъй като в такива случаи се касае до от-
каз от наказателноправно въздействие.6 Л. Груев споделя по-широкото разбиране. 
Той използва понятието „мярка“ като „друг вид въздействие, друг вид реакция на из-
вършеното престъпление, която, макар и определена по правила и при предпоставки, 
съдържащи се в НК или НПК, не е наказание и не притежава характерните за този 
институт особености“.7 Според Н. Долапчиев с тези мерки на държавата се дава едно 
ново средство за борба с престъпността в случаите, когато не може да се наложи на-
казание на едно лице, но неговата опасност е голяма, поради което според автора те 
идват само да допълнят наказанието.8 Въпреки тези различия, несъмнено споделяме 
становището, че възможността да се прилагат други мерки, едновременно със или в 
някои случаи вместо наказание стои в основата на модерните наказателноправни сис-
теми, като ги обогатява и повишава тяхната ефективност.9 

Предмет на изследване в настоящото изложение са някои актуални въпроси, ка-
саещи принудителните мерки по чл. 53 от Наказателния кодекс. Съгласно чл. 53, ал. 
1, б. „а“ от НК подлежат на отнемане на вещите, които са били предназначени или са 
послужили за извършване на умишлено престъпление, т. е. явяват се оръдия или 
средства на престъплението. Понятието средство на престъплението е ясно дефини-
рано както в съдебната практика, както и в правната доктрина. Съгласно Тълкувател-
но решение № 84 от 01.12.1960 г. по н. д. № 78/1960 г. на ОСНК на ВС, „послужили” 
за извършване на престъплението са вещите, които реално са използвани като сред-

                                                 
2 Тези мерки следва да се различават от превантивните мерки, които имат за цел да предпазят 
обществото от бъдещи престъпления и имат за цел отстраняването на една опасност от извър-
шване на престъпления, а не поправянето на дееца. Повече за тези различия вж. Долапчиев, Н. 
Наказателно право. Том първи. Обща част. София: БАН, 1994, с. 465. 
3 Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 464.  
4 Пак там, с. 467. 
5 Ненов, Цит. съч., с. 233. 
6 Лютов, К. Въпроси за освобождаването от наказателна отговорност. Сб. ЛСС, том 16, С., 
1978, с. 85. 
7 Груев, Л. Цит. съч., с. 91. 
8 Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 467. 
9 Груев, Л. Наказването за престъпление. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 
2021, с. 108-109. 
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ства за извършване на престъплението, а са предназначени за извършване на престъп-
лението вещите, с които деецът е имал намерение да извърши престъплението, но 
последното не е било извършено, като е спряло във фазата на приготовлението, кога-
то то се наказва или във фазата на опита”. Това принципно положение е развито и в 
Постановление № 11/71 г. по н. д. № 8/71 г. на Пленума на ВС на НРБ, който е приел, 
че вещите, които са послужили или предназначени за извършване на деянието, „кога-
то пряко и непосредствено са използвани като оръдия или средство за осъществяване 
състава на умишлено престъпление”. Тази разпоредба представлява общо правило, за 
прилагането на което не е необходимо специално указание в нормите на особената 
част.  

Втората хипотеза, предвидена в чл. 53, ал. 1 б. „б“ е свързана с възможността за 
отнемане на вещи, които принадлежат на виновния и са предмет на престъплението. 
Те се отнемат в полза на държавата само в случаите, предвидени в особената част на 
НК, като за разлика от предходната хипотеза, разпоредбата не се прилага, ако липсва 
специална норма в особената част или ако предметът на престъплението не принад-
лежи на дееца или е придобит правомерно от друго лице. Последното според И. 
Ненов следва от допълнителното указание, според което, ако предметът липсва или е 
отчужден се присъжда неговата равностойност. По този начин според автора се из-
ключва неоправданото засягане на интереси на трети лица.  

В наказателноправната доктрина безспорно е утвърдено положението, че прину-
дителното безвъзмездно отчуждаване в полза на държавата на вещи, представляващи 
частна собственост, е допустимо само в определените от закона случаи. В Наказател-
ния кодекс са предвидени няколко такива хипотези. Първата визира наказанието кон-
фискация по  чл. 44, ал. 1 от НК. Конфискацията е част от системата на наказанията 
(чл. 37, ал. 1, т. 3 от НК)  и е насочена към отнемане на имуществото на лица, осъде-
ни с влязла в сила присъда. В този смисъл тя се явява справедлива и съразмерна реак-
ция на обществото срещу общественоопасно и наказуемо деяние на лице, извършило 
престъпление. Но конфискацията като наказание следва да се разграничава от мярка-
та по чл. 53, ал. 1 от НК, съгласно която подлежат на принудително отнемане в полза 
на държавата, вещите които принадлежат на виновния и са били предмет или пред-
назначени или са послужили за извършване на умишлено престъпление. Въпреки, че 
са уредени в Глава четвърта „Наказание“, Раздел II „Видове наказания“, което можем 
да определим като недостатъчно прецизна законодателна уредба, тези мерки не са 
наказания. В известна степен те разкриват известни сходства с наказанието, тъй като 
се налагат посредством държавна принуда10 и въпреки, че по своите преки граждан-
скоправни последици имат известно сходство с конфискацията, по характер са съв-
сем различни от нея.11  

На първо място мерките имат цел различна от целите на наказанието, посочени в 
чл. 36 от НК. Както правилно отбелязва Л. Груев „мерките за въздействие са ориен-
тирани преди всичко към охраната на обществените отношения за в бъдеще, служат 
за защита на обществото и са насочени към отнемане на възможността на дееца да 
върши нови престъпления.“12 Отнемането в полза на държавата на вещи, които са 
предмет или са послужили като средство за извършване на престъпление е насочено 
към предотвратяване на възможността за извличане на облаги от извършеното прес-
тъпление. Доколкото получаването на облаги е един от основните мотиви за осъ-

                                                 
10 Стойнов, А. Наказателно право. Обща част. Второ издание. София: Сиела, 2019, с. 450. 
11 Ненов, И. Цит. съч., с. 274. 
12 Груев, Л. Цит. съч., с. 38-39. 
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ществяване на престъпна дейност, то лишаването на извършителите на престъпления 
от възможността да разполагат с генерираната от тази дейност незаконна печалба има 
силен възпиращ ефект и представлява много ефективен механизъм за противодейст-
вие на престъпността. 

На второ място в наказателноправната литература се прокарва едно много важно 
различие – принудителните мерки по чл. 53 от НК не са наказания, защото се налагат 
и при липса на необходимите предпоставки за наказанието, т.е. независимо от нака-
зателната отговорност. 13 Това разбиране е споделено още от Лист, според когото не 
е нужно осигурителната мярка непременно да се свързва с извършването на едно са-
мо по себе си престъпно деяние, поради което тя излиза вън от понятието за наказа-
ние.14   

На следващо място, доколкото тези мерки не са наказания, за тях според автора 
не се прилагат правилата за наказанията.15 Докато наказанието винаги следва да бъде 
съответно на престъплението (чл. 35, ал. 5 от НК), мерките по чл. 53 от НК не се 
съобразяват с тежестта на извършеното престъпление. Това означава, че в тези слу-
чаи правата на дееца могат да бъдат засегнати в значително по-висока степен. В тази 
връзка от изключителна важност е да подчертаем, че в теорията е утвърдено станови-
щето, че тези мерки могат да засягат не само виновния, но и трети лица.16  

Засягат с такива мерки и интересите на трети лица, различни от осъдения,  които 
упражняват правото на собственост върху вещи, които са били предмет или средство 
за извършване на престъпление доскоро бе дискусионно. В правната литература същ-
ността и проблемите на отнемането в полза на държавата са разглеждани детайлно и 
изчерпателно както в самостоятелни разработки, така и в част от по-мащабни научни 
изследвания.17 В наказателноправната теория вече е разглеждан въпросът за отнема-
нето в полза на държавата на вещи, които не принадлежат на извършителя на 
престъплението. Поставен бе и въпросът за противоречието на разпоредбата на чл. 
242, ал. 8 от НК   с основни принципи и конкретни разпоредби от Конституцията на 
Република България като чл. 17, ал. 3 и ал. 5.18 Част от аргументите в полза на такова 
становище са, че в сегашния си вид разпоредбата на чл. 242, ал. 8 НК е приета при 
действието на старата Конституция на Народна република България от 1971 г. Дока-

                                                 
13 Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 479. 
14 Лист, Ф. Учебник по наказателно право. Обща част. София: Книгоиздателство „Право“, 
1922.  
с. 179. 
15 Ненов, И. Цит. съч., с. 274. 
16 Пак там, с. 481. 
17 Илкова, Р. Отнемане в полза на държавата – материалноправни и процесуалноправни аспек-
ти. 2008, otnemane-v-polza-na-darzhavata_materialni-i-procesualni-aspekti_r-ilkova.doc (live.com) 
Вж. още Груев, Л. Санкционната система по българското наказателно право. София: Сиби, 
1997, с. 38-39. 
http://justicedevelopment.org/test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/otnemane-v-polza-na-
darzhavata_materialni-i-procesualni-aspekti_r-ilkova.doc 
18 Манов, К. Разпоредбите на чл. 242, ал. 7 и 8 НК противоречат на Конституцията на 
Република България. De Jure. №1, 2015, с. 39-48. 
Вж. още Вълкова, Д. Защита при отнемане на веществени доказателства по дела за контра-
банда. https://news.lex.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-
%d0%bd%d0%b0-
%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-
%d0%b4%d0%be%d0%ba/ 
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то у нас въпросът за съответствието на тази разпоредби с основния закон на страната 
не беше обсъждан извън теоретичните разработки, Европейският съд по правата на 
човека констатира по няколко дела срещу България, че разпоредбата е в нарушение 
на чл. 1 от Протокол 1 на. В светлината на практиката на Европейския съд по правата 
на човека и установеното нарушение на чл. 1 от Протокол 1 на Европейската конвен-
ция за защита на правата на човека и основните свободи, в наказателноправната лите-
ратура нееднократно са отправяни предложения обобщаване и анализ на съдебната 
практика по приложението на чл. 242, ал. 8 от НК в българските съдилища, за да се 
избегнат следващи нарушения на Конвенцията, и за да се предотврати постановява-
нето на бъдещи осъдителни решения срещу българската държава за нарушен достъп 
до правосъдие във връзка със защита на правото на собственост.19  

През януари 2021 г. нормативната база, касаеща отнемането в полза на държавата 
на вещи, които не принадлежат на виновния, а са частна собственост на трети лица, 
беше обявена  за противоречаща и на правото на Европейския съюз  с решение на Съ-
да на Европейския съюз в Люксембург. Едва няколко месеца по-късно Конститу-
ционният съд ограничи възможността за отнемане на вещи в полза на държавата при 
определени престъпления с Решение № 12 от 30.09.2021 г.20  

  
1. Практиката на Европейския съд по правата на човека 
 

1.1. Делото Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. срещу България   
В  Решение от 13 октомври 2015 г. по делото Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. 

A.Ş. срещу България 21, Европейският съд по правата на човека констатира, че нацио-
налното законодателство не отговаря на изискването за  пропорционалност, когато се 
отнема собственост на трето лице, което не е участвало в наказателно производство и 
което няма отношение към извършването на престъпление. Жалбата е по повод отне-
мането на товарен автомобил на турското търговско дружество Ünsped Paket Servisi 
SaN. Ve TiC. A.Ş в хода на наказателно производство за престъпление по чл. 242, ал. 
2 от НК,  по което то не е била страна. Товарният автомобил, собственост на дру-
жеството жалбоподател е иззет като веществено доказателство в хода на образувано-
то досъдебно  производство срещу водача. 

В това решение Европейският съд по правата на човека анализира оплакването на 
турското дружество, позовавайки се на установената в чл.1 от Протокол №1 от Евро-
пейската конвенция за защити на правата на човека и основните свободи защита на 
правото на собственост, който гласи, че всяко физическо или юридическо лице има 
право мирно да се ползва от своята собственост и никой не може да бъде лишен от 
своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени 
в закона и в общите принципи на международното право“. Съдът констатира, че 
националното законодателство не отговаря на изискването за пропорционалност и та-
кава намеса в правото на собственост не е била необходима за реализирането на прес-
ледваната легитимна цел. 

В аргументите си Европейският съд по правата на човека посочва, че българският 
съд не е изследвал въпроса дали има връзка между дружеството-жалбоподател и из-

                                                 
19 Вж. Вълкова, Д. Цит. съч., вж. още Маргаритова, Св. Цит. съч. 
20 Решение № 12 от 30.09.2021 г. на Конституционния съд на Република България по к. д. № 10 
/ 2021 г. 
21 Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria (Application no.  3503/2008) 13 October 2015  
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вършеното от шофьора престъпление, както и че няма нито едно доказателство, което 
да може да наведе на мисълта, че  собственикът е могъл или е бил длъжен да знае за 
извършеното престъпление. Европейският съд отбелязва, че възможността за подо-
бен анализ не е предвидена в националното законодателство, макар че това е било не-
обходимо по силата на Конвенцията, за да могат властите да извършат преценка на 
пропорционалността на отнемането на автомобила. 

 Ето защо Европейският съд по правата на човека приема, че при отсъствието на 
доказателства, че собственикът на подлежащото на отнемане превозно средство е мо-
гъл или е бил длъжен да знае за извършването на престъпление, е разкъсана „разум-
ната връзка на пропорционалност между отнемането и преследваната цел“. По делото 
съдът е преценил, че отнемането в полза на държавата на моторното превозно сред-
ство, съставлява  непропорционално навлизане в правото на собственост на трети ли-
ца поради липса на възможност в хода на наказателното производство съдът да съоб-
рази отнемането на вещта с тяхното поведение и съпричастност към деянието поради 
липса на ефективни средства за защита в процеса.  

 
1.2. Делото Dumagas Transport S.A. v. Bulgaria. 
След решението по делото Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, 

Европейският съд по правата на човека констатира същото несъответствие на нацио-
налната правна уредба и по друг подобен казус. На 21 ноември 2019 г. Съдът поста-
нови решение, в което отново установи нарушение на чл. 1 от Протокол №1 по отно-
шение на румънското акционерно дружество Dumagas Transport S.A.22 В хода на об-
разувано наказателно производство за квалифицирана контрабанда, на основание чл. 
242, ал. 8 от НК Окръжният съд в Ямбол отнема в полза на държавата три камиона на 
дружеството-жалбоподател, които са послужили като средство за извършване на ква-
лифицираната контрабанда. В решението си Европейският съд по правата на човека 
отбелязва, че Ямболският окръжен съд, който разпорежда отнемането на камиона на 
жалбоподателя, в нито един момент не е преценил законността на това отнемане и 
по-специално дали стойността на камиона съответства на тежестта на престъпление-
то, както се изисква съгласно чл. 242 ал. 8 от НК. Европейският съд по правата на 
човека отбелязва още, че дружеството, което е собственик на камионите, е било ли-
шено от достъп до правосъдие, тъй в националното производство не му е дадена 
възможност да изложи гледната си точка, така че не е бил гарантиран баланс между 
всички интереси. Освен това съдът се позовава и на §32 от решението по делото 
Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş., че държавата е отнела камиона на дружество-
то жалбоподател, без да предвиди процедура, при която то би могло да защити пра-
вата си на собственост и в това решение също установява нарушение на член 1 от 
Протокол № 1. 

 
 
 

                                                 
22 Dumagas Transport S.A. v. Bulgaria (Application no. 59271/11) 21 November 2019. 
Маргаритова, С. ВКС май трябва да издаде тълкувателно решение за приложението на чл. 242, 
ал. 8 от НК. https://www.pravanachoveka.com/%d0%b2%d0%ba%d1%81-
%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-
%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-
%d1%82%d1%8a%d0%bb%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd
%d0%be/6155/ 
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1.3. „Microintelect OOD v. Bulgaria  
Сходни са мотивите на Европейският съд по правата на човека и по делото „Мик-

роинтелект“ ООД срещу България23, приключило с Решение от 4 март 2014 г., което 
този път касае отнемане на вещи, които са предмет на административно нарушение.  

Производството се отнася до търговия с акцизни стоки без необходимия лиценз в 
нарушение на чл. 17а, ал. 2 от Закона за акцизите от 1994 г.24 Българските власти 
конфискуват алкохол, намерен в клуб, управляван от едноличен търговец, без лиценз 
за продажба на алкохол, срещу задължение от страна на дружеството жалбоподател, 
което притежава такъв лиценз, да снабдява клуба с алкохол. След направена провер-
ка, българските данъчни власти, установяват че едноличният търговец извършва  
търговия с акцизни стоки без необходимия лиценз в нарушение на чл. 17а, ал. 2 от 
Закона за акцизите от 1994 г. и издават наказателно постановление, с което налагат 
имуществена санкция и отнемане в полза на държавата на конфискувания алкохол. 
Дружеството жалбоподател не е уведомено за тези събития, нито е връчено копие от 
наказателното постановление, поради което в жалбата се твърди, че данъчните орга-
ни неоправдано са го лишили от неговата собственост. Жалбоподателят Микроинте-
лект ООД се позовава на чл. 1 от Протокол № 1, според който всяко физическо или 
юридическо лице има право мирно да се ползва от своите притежания и никой не мо-
же да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и съгласно 
условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право. 

 Въпреки, че съгласно вътрешното законодателството продаваните без лиценз ак-
цизни стоки се отнемат в полза на държавата и не предвижда третите страни, имащи 
права върху тези стоки, да вземат участие в административно-наказателното произ-
водство срещу нарушителя, а решенията на националните съдилища са в съответст-
вие с това законодателство и нищо не показва, че те са надхвърлили разумните гра-
ници на тълкуване, Европейският съд по правата на човека и в това решение отново 
констатира, че приложимото вътрешно законодателство не отговаря на съответните 
изискванията на Европейската конвенция за защити на правата на човека и основните 
свободи в контекста на въпроса дали намесата е била необходима за постигането на 
преследваната законна цел и постановява, че е налице нарушение на чл. 1 от 
Протокол № 1 от Конвенцията. 

 
1.4. Trafik Oil – 1 EOOD v. Bulgaria  
На 18 май 2021 г. Европейският съд постанови решението си по делото Trafik Oil – 

1 EOOD v. Bulgaria,25 в което установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по 
отношение на дружеството жалбоподател, защото няколко разпоредби на Закона за 
акцизите и данъчните складове в противоречие на Европейската конвенция за защита 
правата на човека не предвиждат никакви правна възможност за защита на трети ли-
ца, засегнати от съответни административно-наказателни производства срещу евен-
туални преки нарушители на закона. Казусът поставя проблем, подобен на тези, раз-
гледани от Съда в предходните решения срещу България – Microintelect OOD v. 

                                                 
23 Microintelect OOD v. Bulgaria (no. 34129/03), 4 March 2014. 
24 Съгласно чл. 17а, ал. 2 от Закона за акцизите от 1994 г., в редакцията му в сила към съответ-
ния момент, продажбата на акцизни стоки без лиценз от юридическо лице или едноличен тър-
говец е административно нарушение, наказуемо с имуществена санкция. Закон за акцизите ДВ, 
бр. 19 от 02.03.1994 г., в сила от 1.04.1994.  
25 Trafik Oil – 1 EOOD v. Bulgaria (Application no67437/17) 18 May 2021. 
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Bulgaria no.34129/03и Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, no. 3503/08, 
October 2015. 

При проверка на бензиностанцията на дружеството-жалбоподател Трафик ойл, 
митническите власти установяват, че то държи на склад 26 504 литра дизелово гори-
во, за които дружеството не може да представи необходимите документи за заплатен 
акциз. Това гориво е иззето, а по-късно е издадено наказателно постановление за то-
ва, че е дружеството държи акцизна стока без необходимите документи, в нарушение 
на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС),26 за което на дружест-
вото-жалбоподател е наложена парична санкция, отнемане на иззетото гориво и ли-
шаване от правото да упражнява дейност на бензиностанцията за период от един ме-
сец. Наказателното постановление е отменено от въззивен съд на втора инстанция и 
от дружеството-жалбоподател е отправено искане до митническите власти да върнат 
горивото или да заплатят паричната му равностойност поради отмяната на наказател-
ното постановление, но те отказват поради това, че горивото е било конфискувано 
впоследствие на основание издаденото наказателно постановление. 

Съгласно българското законодателство акцизните стоки, продавани без заплаща-
не на необходимия акциз, подлежат на отнемане и не е предвидено трети страни, кои-
то имат права върху такива стоки, да участват в свързаните производства срещу на-
рушителя. Собствеността върху стоките, подлежащи на отнемане, в тези производ-
ства е без значение, тъй като подобна регламентация липсва в националното законо-
дателство.  

Според Европейския съд по правата на човека такава намеса има законна цел и е 
в обществен интерес –  да предотврати неразрешената продажба на акцизни стоки. 
Основният въпрос, който се поставя от съда  е дали националното законодателство 
осигурява разумно съотношение на пропорционалност между използваните средства 
и целта, която се преследва с тази законова норма. Като се  позовава на решението си 
по делотоÜnsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria (§38 и §46), съдът приема, 
че това е необходимо съгласно член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, за да могат 
властите да оценят пропорционалността на отнемането и допълва, че отнемането би 
било в съответствие с изискванията на Конвенцията, само ако е било извършено в 
съответствие с процедура, предлагаща подходящи предпазни мерки срещу произво-
ла. Съдът констатира, че е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвен-
цията, тъй като не е била взета под внимание позицията на дружеството жалбопода-
тел в контекста на оспорване на отнемането на  имуществото и то е било лишено  от 
преценката за пропорционалността на мярката.  

Констатациите на Европейския съд по правата на човека по горепосочените дела 
налагат очевидният извод, че и по четирите дела, Европейският съд по правата на чо-
века е констатирал, като недопустимо  прилагането на национална правна уредба, 
която позволява в наказателно производство да се конфискува имущество, принадле-
жащо на лице, различно от извършителя на престъплението, без това лице да разпо-
лага с ефективни правни средства за защита. В годините след ратификацията на 
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи бяха извършени 
редица реформи в националната правна система, много от които пряко бяха обвърза-
ни с осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека.27 Задължението 

                                                 
26 Закон за акцизите и данъчните складове, ДВ, бр. 30 от 2006 г. 
27 На 27 януари 2015 г., Европейският съд по правата на човека постанови пилотното решение 
„Нешков и други срещу България“, с което установи нарушения на чл. 3 от Европейската кон-
венция за защита на правата на човека и основните свободи, забраната за нечовешко и унизи-
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за българската държава по силата на чл. 46, ал. 1 от Конвенцията да изпълнява окон-
чателните решения на Европейския съд по правата на човека включва както мерки с 
индивидуален характер като изплащане на присъденото обезщетение, така и други 
мерки, които да сложат край на нарушението и да заличат последиците му, така че да 
се постигне доколкото е възможно restitutio in integrum. Задължението на държавата 
да изпълнява решенията на Европейският съд по правата на човека включва и пред-
приемането на мерки от общ характер с превантивен ефект по отношение на сходни 
нарушения като целта на тези мерки е да не се стига в бъдеще до нарушения на Кон-
венцията. Въпреки това законодателят не предприе необходимите мерки за измене-
ние на законодателната уредба  в тази насока. Едва през 2021 г. след искане от страна 
на националния Омбудсман, Конституционният съд обяви за противоконституцион-
ни чл. 248, ал. 8 и още три разпоредби в Наказателния кодекс с мотива, че отнемане-
то на имущество на трети за наказателното производство лица, извън вещи, чието 
притежаване е принципно забранено, представлява непропорционално на защитава-
ния обществен интерес ограничаване на частната собственост, поради което неоправ-
дано накърнява нейната неприкосновеност, прогласена в чл. 17, ал. 3 от Конститу-
цията. 28 

 
2. Съдът на Европейския съюз 
По повод на преюдициално запитване на Пловдивския апелативен съд за това да-

ли чл. 242, ал. 8 от НК противоречи на правото на съюза, на 14 януари 2021 г. Съдът 
на Европейския съюз постанови, че националната правна уредба, която предвижда 
отнемане в полза на държавата на средство, послужило за извършване на квалифици-
рана контрабанда, когато то принадлежи на трето добросъвестно лице, противоречи 
на правото на Европейския съюз. Запитването бе отправено в рамките на наказателно 
производство, образувано за квалифицирана митническа контрабанда, в хода на 
което е отнето в полза на държавата имущество, използвано за извършване на посо-
ченото престъпление и принадлежащо на добросъвестно трето лице. 

Извършителят е шофьор, нает от   установено в Турция транспортно дружество, 
да извършва международен превоз. След като преминава границата между Турция и 
България, на водача и автомобила е извършена митническа проверка, при която са от-
крити антични монети, чиято стойност е оценена от археологическата и нумизматич-
на експертиза на 73 500 лева, укрити във влекача. Влекачът, ремаркето, контактният 
ключ и регистрационните им талони били иззети и приобщени като веществени дока-

                                                                                                                            
телно отношение, и на чл. 13, право на ефективни вътрешноправни средства за защита. Евро-
пейският съд по правата на човека постанови, че в България съществува системен проблем с 
лошите условия в местата за лишаване от свобода и липсват ефективни правни средства за 
защита, както превантивни, така и компенсаторни срещу тези условия. Това решение обобщава 
изводите, направени в редица предходни осъдителни решения срещу България, в които се кон-
статира същият проблем. Тези решения са обединени в групата Кехайов срещу България, чие-
то изпълнение е наблюдавано от Комитета на министрите към Съвета на Европа в засилена 
процедура. Решението Нешков и други срещу България постави срок от 18 месеца за въвеж-
дане на ефективни превантивно и компенсаторно средство за защита (параграф 290 от реше-
нието). Те залегнаха в основата на проект на Закон за изменение и допълнение, с който се въ-
ведоха от най-мащабните изменения на Закона за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража, както и редица промени в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс 
и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 
28 Решение на Конституционния съд № 12 по конституционно дело № 10 /2021 от 30 септември 
2021 г. 
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зателства. В хода на разследването управителят на турското дружество, работодател 
на подсъдимия, иска връщане на влекача и ремаркето, като изтъква, че посоченото 
дружество няма никакво отношение към престъплението и че връщането на посоче-
ните вещи не би затруднило разследването. Тази молба е отхвърлена от наблюдава-
щия прокурор, с мотива че съгласно българското право веществените доказателства 
се пазят до приключване на наказателното производство и че връщането им би зат-
руднило разследването. С присъда от 22 март 2019 г. шофьорът е осъден от Окръж-
ният съд в Ямбол за квалифицирана митническа контрабанда на три години лишава-
не от свобода и глоба в размер на 20 000 лева.29 Античните монети и влекачът са от-
нети в полза на държавата, съответно на основание член 242, алинея 7 и член 242, 
алинея 8 от НК. Ремаркето, което не е пряко свързано с извършването на престъпле-
нието, е върнато на дружеството работодател.  

При отправеното запитване Пловдивският апелативен съд отбелязва, че предви-
деното в чл. 242, ал. 8 от НК отнемане в полза на държавата на превозното средство, 
послужило за превоз на предмета на контрабандата е задължителна последица от из-
вършването на престъплението квалифицирана контрабанда, но не представлява на-
казание, за разлика от конфискацията на имуществото на виновния по чл. 37, ал. 1, т. 
3 от НК. В запитването Пловдивският апелативен съд изказва съмнения относно съв-
местимостта на чл. 242, ал. 8 от НК, приет преди присъединяването на Република 
България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., с разпоредбите на правото на 
Съюза, и по-специално с член 17, параграф 1 и член 47 от  Хартата на основните пра-
ва на Европейския съюз.30 В това отношение запитващата юрисдикция се позовава на 
решение на Европейския съд по правата на човека от 13 октомври 2015 г. по дело 
Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. Ș. срещу България, в което Европейският съд по 
правата на човека приема, че отнемането на основание чл. 242, ал. 8 от НК на камион, 
собственост на дружество, установено в Турция, противоречи на член 1 от Протокол 
№ 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свобо-
ди, чието съдържание е идентично с това на член 17, параграф 1 от Хартата на основ-
ните права на Европейския съюз.  

При тези условия Апелативният съд Пловдив поставя на Съда в Люксембург два  
преюдициални въпроса:  

На първо място дали чл. 17, § 1 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска  национална правна уредба като 
тази по чл. 242, ал. 8 от НК, предвиждаща отнемане в полза на държавата на послу-
жилото за извършване на квалифицирана митническа контрабанда превозно сред-
ство, собственост на трето лице, което не е знаело, нито е трябвало и можело да знае 
за извършване на престъплението от страна на свой служител заради компрометира-
не на точния баланс между обществения интерес и изискването за защита на правото 
на собственост? 

                                                 
29  След решението на Съда на Европейския съюз осъденото лице е направило искане за възоб-
новяване на наказателно производство по НОХД № 309/2020г. на Ямболски окръжен съд, по 
което е одобрено споразумение с определение № 112/02.10.2020 г. да бъде отменено посочено-
то определение и делото да бъде върнато на Ямболския окръжен съд за ново разглеждане. 
Искането е оставено без уважение, като Върховният касационен съд намира, че осъденото лице 
не е носител на материалните права, които пораждат допустим правен интерес да атакува съ-
дебния акт. Решение №107/03.06.2021 по дело №360/2021 на ВКС, НК, I н.о. 
30 Харта на основните права на Европейския съюз. OJ C 326, 26.10.2012. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012P/TXT 
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На второ място дали чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като тази по 
чл. 242, ал. 8 от НК, даваща възможност да бъде отнето превозно средство, собстве-
ност на лице, което не съвпада с лицето, извършило престъплението, без на лицето- 
собственик да бъде осигурен пряк достъп до правосъдие с цел излагане на гледната 
му точка? 

Съдът на Европейския съюз в Люксембург счита, че предвиденото в чл. 242, ал. 8 
от НК отнемане в полза на държавата, включително в случаите, когато превозното 
средство, послужило за превозване на предмета на контрабандата не е собственост на 
дееца, може да доведе до дисбаланс между интереса на третото лице собственик, 
което не е участвало и не е свързано по какъвто и да е начин с престъплението, и ин-
тереса на държавата да отнеме това имущество, тъй като е използвано за извършване 
на престъплението.   

Изложените в решението изводи се основават на   анализ на съображения 9, 33 и 
41 от Директива 2014/42/ЕС от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на 
средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз31 и на разпоредби от 
Рамково решение 2001/500 /ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г.32 и  Рамково решение 
2005/2012/ ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г.,33 във вр. с чл. 17, параграф 1 и  
чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Приемайки, че Директи-
вата засяга в значителна степен правата на лицата, не само на заподозрените лица и 
обвиняемите,  но и на трети лица, които не са обект на наказателно преследване, 
Съдът на Европейския съюз посочва, че е „необходимо да бъдат предвидени специал-
ни гаранции и правни средства за защита, за да се гарантира спазването на техните 
основни права при прилагане на директивата от държавите членки. Това включва 
правото на трети лица, които твърдят, че са собственици на въпросното имущество 
или че притежават  други вещни права, да бъдат изслушани“. 

По втория въпрос Съдът  установява, че чл. 4 от Рамково решение 2005/212 във 
връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се 
тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява в наказа-
телно производство да се конфискува имущество, принадлежащо на лице, различно 
от извършителя на престъплението, без това лице да разполага с ефективни правни 
средства за защита, като същевременно предвижда задължение за всяка държава 
членка да приеме необходимите мерки, за да гарантира, че засегнатите лица разпола-
гат с ефективни правни средства за защита. 

В заключение, Съдът намира, че българска правна уредба, която предвижда кон-
фискация на превозните средства, използвани за извършване на контрабанда, дори 
когато принадлежат на добросъвестно трето лице противоречи на чл. 17 и чл. 47 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз. Πopaди тoвa Cъдът пpиeмa, чe нa-
циoнaлнa пpaвнa ypeдбa, ĸoятo пoзвoлявa в нaĸaзaтeлнo пpoизвoдcтвo дa ce ĸoнфиc-

                                                 
31 Директива № 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфис-
кация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L 127/39 от 29 
април 2014 г.) 
32 Рамково решение на Съвета от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицира-
нето, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите 
от престъпна дейност OJ L 182, 5.7.2001, EUR-Lex - 32001F0500 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
33  Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфиска-
ция на облаги, средства и имущество от престъпления OJ L 68, 15.3.2005, EUR-Lex - 
32005F0212 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
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ĸyвa имyщecтвo, пpинaдлeжaщo нa лицe, paзличнo oт извъpшитeля нa пpecтъплeниe-
тo, бeз тoвa лицe дa paзпoлaгa c eфeĸтивни пpaвни cpeдcтвa зa зaщитa, пpoтивopeчи 
нa пpaвoтo нa Cъюзa. 

 
3. Решение №12/2021 г. на Конституционния съд на Република България 
Констатациите на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския 

съюз в Люксембург са в основата на аргументите, с които националният Омбудсман 
отправи искане до Конституционният съд на Република България да ограничи въз-
можността за отнемане на вещи в полза на държавата като обяви за противоконсти-
туционна разпоредбата на чл. 242, ал. 8 от НК в частта „и когато не е собственост на 
дееца“. Наред с това Конституционният съд установи противоконституционността и 
на три разпоредби  сходни разпоредби от Особената част на Наказателния кодекс.  

Първата е на чл. 234г, ал. 3 от НК, която предвижда моторното превозно сред-
ство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, незави-
симо чия собственост е, а когато липсва или е отчуждено, да се присъжда неговата 
равностойност в случаите, в които без разрешение, регистрация или лиценз, които се 
изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз се извършва по занятие 
обществен превоз на пътници.  

Втората разпоредба е чл. 280, ал. 4 от НК, която предвижда наказание за лице, 
което преведе през границата на страната отделни лица или групи от хора без разре-
шение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през опреде-
лените за това места. В случаите на ал. 2, точка 4 превозното средство се отнема в 
полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено добро-
волно. 

Третата разпоредба е чл. 281, ал. 3 от НК, която предвижда наказание за лице, 
което с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпо-
мага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона и отне-
мане в полза на държавата на превозното средство, ако то е принадлежало на дееца 
или му е предоставено доброволно. 

Съгласно тези разпоредби, независимо от наказателната отговорност на извърши-
теля на престъплението, се отнемат  в полза на държавата вещи, собственост на трето 
лице. Това може да бъде моторно превозно средство, превозно  или преносно сред-
ство, послужили за неправомерен превоз на пътници, контрабанда на стоки, трафик 
на хора през границите на страната, дори и в случите когато собственикът на вещта 
изобщо не е участвал в извършване на престъплението и поради това не е бил страна 
в процеса. Конституционният съд акцентира именно върху тази характерна обща 
черта между атакуваните разпоредби, че всички предвиждат принудително отнемане  
в полза на държавата на определени категории движими вещи, които са послужили за 
извършването на престъпление и чийто собственик е лице извън кръга на осъдените 
за съответното деяние. В нито една от разпоредбите обаче не е предвидена възмож-
ност за преценка от страна на съда дали да постанови отнемането, като съобрази дру-
ги обстоятелства, които биха били от значение в този случай. По този начин собстве-
никът на подлежащата на отнемане в полза на държавата вещ не разполага с проце-
суална възможност за защита, което е фундаментално право прогласено в чл. 56 от 
Конституцията  на Република България. Съдът приема, че и в четирите хипотези соб-
ственикът на подлежащата на отнемане в полза на държавата вещ не разполага с про-
цесуална възможност да се противопостави на това отнемане, което следва от факта, 
че това трето лице няма отношение към извършеното престъпление, а обстоятелство-
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то, че собственикът на вещта доброволно е отстъпил нейното ползване на друго лице, 
не може да обоснове презумпцията, че той е знаел или е предполагал, че другото ли-
це ще извърши престъпление по чл. 280 от НК или чл. 281 от НК.34  

На следващо място всички оспорени разпоредби създават предпоставки за лиша-
ване от собственост върху вещи със значителна стойност по отношение на лица, кои-
то с поведението си не са предизвикали вредните последици от престъпленията, по-
ради което пряко нарушават конституционно защитеното право на частна собстве-
ност и са в противоречие с принципа на правовата държава. Според Конституцион-
ния съд тези разпоредби въвеждат непреки ограничения и препятстват упражняване-
то на определени видове търговски дейности или гражданския оборот най-общо, като 
отдаване по занятие на коли под наем, спедиторска дейност със собствени превозни 
средства, учредяване на право на ползване върху превозни средства, заем за послуж-
ване и други, доколкото собствениците на вещите са застрашени да понесат значи-
телни имуществени последици при евентуално отнемане на превозните средства, 
поради престъпно поведение на конкретния ползвател или държател на вещта. Кон-
ституционният съд изтъква още, че на собствениците на вещите необосновано се пре-
хвърлят задължения на държавата за борба с престъпността, като от тях се изисква да 
упражняват непосредствен контрол върху държателите или ползвателите на вещите и 
да изпълняват характерни за държавата, чрез специализираните ѝ органи, превантив-
ни действия за ограничаването на отделни видове престъпни посегателства. 

Конституционният съд още приема, че при съобразяване на принципа на правова-
та държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и установените в чл. 57, ал. 2 от Основ-
ния закон параметри за упражняване на основните  права, правото на собственост мо-
же да бъде ограничавано, но само ако: а) ограничението е въведено със закон,  
б) необходимо е за постигане на конституционно легитимна цел и в) е пропорционал-
но средство за защита на застрашени конституционни ценности. В тази връзка всяка 
намеса в мирното ползване на собствеността трябва да постига справедлив баланс 
между обществения интерес и защитата на правата на собственика. Единствено в  
чл. 53, ал. 2 от НК е предвидена възможност отнемането да е насочено към вещи, 
които не са собственост на дееца, но това се отнася само за вещи, предмет или 
средство на престъплението, притежаването на които е забранено, с което е съхранен 
балансът между неприкосновеността на частната собственост и оправданата намеса 
на държавата в защита на обществения интерес. Според съда този баланс е нарушен  
в  разпоредбите на чл. 234 г, ал. 3, чл. 242, ал. 8, чл. 280, ал. 4 и чл. 281, ал. 3 от НК. 
Въпреки че преследваната от закона  цел – борба с посочените престъпления в раз-
глежданите случаи от Наказателния кодекс, е легитимна цел, то средството, с което 

                                                 
34 С оглед доказаната липса на информираност у собственика на моторното превозно средство 
за участието на неговата вещ като средство, предназначено за извършване на умишленото 
престъпление, някои съдилища се позовават на факта, че липсата на знание или предполагане 
от страна на собственика на превозното средство за неговото престъпно предназначение из-
ключва доброволното предоставяне. Такова според тях би било налице, ако автомобилът е пре-
доставен на подсъдимия от собственика със знанието и съгласието с него да бъде извършено 
посоченото престъпление, каквото счита, че е вложеното от законодателя съдържание в разпо-
редбата на чл.281, ал.3, пр.2 от НК превозното средство да е предоставено доброволно. Добро-
волното предоставяне на автомобила означава именно, че същият се предоставя със съзнание-
то, че с него ще бъде извършено престъпление. Договорът на нает от фирма автомобил, която 
го отдава под наем или е предоставен на служител на търговско дружество или друго юриди-
ческо лице не е доброволно предоставяне. Вж. Решение № 123 от 2017 г. на Софийския 
Апелативен съд, н.о.х.д. № 564/2017, III състав – РС Свиленград. 
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законодателят си е послужил, е чуждо на преследваната цел и нейното постигане, до-
колкото  се санкционира лице, чието поведение не е престъпно и затова се явява из-
цяло непропорционално и несъразмерно. Това според Конституционния съд наруша-
ва основен принцип на българското право – принципът за личната отговорност на ли-
цето, утвърден в практиката на Конституционния съд (Решение  № 11 от 5 октомври 
2010 г. по к. д. № 13 от 2010 г.). В него се съдържа разбирането, че в правовата дър-
жава се носи отговорност за лично виновно поведение и е недопустимо някой да бъде 
санкциониран за чужда вина.  

В мотивите на Конституционния съд се позовава и на относимата към тези слу-
чаи практика на Европейския съд по правата на човека и решението на съда по де-
лото Unsped Paket Servisi San. ve tic. A.§. срещу България. 

 
В заключение, Конституционният съд обобщава, че правото на собственост мо-

же да бъде ограничавано, само ако ограничението е въведено със закон, необходимо 
е за постигане на конституционно легитимна цел и е пропорционално средство за 
защита на застрашени конституционни ценности, а всяка намеса в мирното ползване 
на собствеността трябва да постига справедлив баланс между обществения интерес и 
защитата на правата на собственика. Според съда прогласеното в Конституцията за-
дължение за защита на частната собственост предполага при нейното ограничаване 
със закон да се съблюдава спазването на принципа на пропорционалност, а ограниче-
нието на правото на собственост следва да е съразмерно на преследваната цел, като 
се съблюдава справедливият баланс между преследваната от закона легитимна цел и 
обхвата и интензитета на държавната намеса. Именно този баланс според съда е на-
рушен в разпоредбите на чл. 234г, ал. 3, чл. 242, ал. 8, чл. 280, ал. 4 и чл. 281, ал. 3 от 
НК. Въпреки че преследваната от закона цел – борба с посочените престъпления в 
разглежданите случаи от Наказателния кодекс, е легитимна, средството, с което зако-
нодателят си е послужил, се явява изцяло непропорционално и несъразмерно, тъй ка-
то нарушава основен принцип на българското право – принципът за личната отговор-
ност. Съдът още посочва, че макар оспорените части на атакуваните разпоредби да не 
са изрично формулирани като част от наказанието, предвидено за извършеното прес-
тъпление, те не се различават по последици от гражданскоправния ефект на наказа-
нието конфискация, което съдът налага на осъденото лице, и затова те имат сходен 
санкционен характер по отношение на трето лице, нямащо процесуално качество в 
конкретното наказателно производство. Поради това Конституционният съд намира, 
че всички оспорени разпоредби от НК създават предпоставки за лишаване от собст-
веност върху вещи със значителна стойност по отношение на лица, които с поведе-
нието си не са предизвикали вредните последици от престъпленията, поради което 
пряко нарушават конституционно защитеното право на частна собственост и са в 
противоречие с принципа на правовата държава. Аргументите и изводите на Консти-
туционния съд са логични и обосновани, но в тази връзка не можем да не отбележим 
няколко факта. 

Първо, освен атакуваните от националния Омбудсман разпоредби, в Наказател-
ния кодекс съществуват и други текстове с аналогично съдържание като разпоред-
бата на чл. 240а, ал. 7 от НК, според която се наказва всеки, който извършва добив на 
подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на предоставе-
ната концесия за добив е спряно по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства 
или на основание на сключения договор. В ал. 7 на същата разпоредба е предвидено, 
че превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето 
на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собст-
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веност на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъп-
лението. Логично е тази разпоредба също да бъде атакувана в частта „и когато не е 
собственост на дееца“. 

Подобно сходство откриваме и в разпоредбата на чл. 242а от  НК, според която 
се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са, стоката и превозно-
то средство, послужило за пренасянето и, когато през държавната граница се пренесе 
стока с документи за транзитен пренос и в нарушение на установения ред разтоварва 
стоката на територията на страната. 

Второ извън атакуваните разпоредби остават и чл. 233, ал. 8 от Закона за митни-
ците,35 съгласно която превозните и преносните средства, които са послужили за пре-
возването или пренасянето на стоките – предмет на митническа контрабанда, се от-
немат в полза на държавата независимо чия собственост са, освен ако стойността им 
явно не съответства на стойността на предмета на митническата контрабанда.  
Чл. 238в от Закона за митниците, чл. 98, ал. 2 от Закона за лова и опазване на ди-
веча.36 

 
Извън кръга на атакуваните пред Конституционния съд остават и разпоредбите в 

Наказателния кодекс, които предвиждат отнемането на вещи, които са предмет на 
престъплението, независимо от това чия собственост са. Такава възможност е пред-
видена в разпоредбите на чл. 172а, ал. 6, чл. 172б, ал. 3, чл.  233, ал. 4, чл. 242а от НК, 
както и в редица административно-наказателни разпоредби (напр. чл. 234, ал. 4 от 
Закона за митниците, който предвижда в случаите на митническа измама стоките – 
предмет на нарушението да се отнемат в полза на държавата независимо от това чия 
собственост са, а ако липсват или са отчуждени да се присъжда тяхната равностой-
ност). 

Въпросните разпоредби несъмнено дават основание за намеса на държавата, на-
кърняваща правото на частна собственост на собственика на стоките, предмет на по-
сочените престъпления, без да е имал отношение към извършеното престъпление. То-
зи въпрос вече е бил предмет на задълбочен анализ в наказателноправната теория, а 
аргументите за противоконституционност на въпросните текстове са аналогични с 
тези за отнемане в полза на държавата на вещи, които са послужили като средство за 
извършване на престъпление, в случаите когато засягат правата на трети лица. 37  
Конституционният съд на Република България обаче не беше сезиран с искане за 
прогласяване на противоконституционността на цитираните разпоредби от Наказа-
телния кодекс и това оставя отворен въпросът как ще подхождат съдилищата зана-
пред, когато трябва да прилагат тези разпоредби. 
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Abstract: The main policy of the European Union (EU) with regard to the 54 African states 
forms part of the Joint Africa-EU Strategy. The Joint Africa-EU Strategy was adopted by 
the European and African leaders at the second summit of EU and Africa, held in Lisbon in 
December 2007. The aim of the strategy was to take the relationship between Africa and 
the EU to a new, strategic level with outlined political partnership and strengthened 
cooperation on all levels. 

Keywords: European Union, Africa, joint strategy, political partnership. 
 
Резюме: Основната политика на Европейския съюз (ЕС) по отношение на 54-те 
африкански държави се съдържа в съвместната стратегия Африка - ЕС. Съвмест-
ната стратегия Африка – ЕС беше приета от европейските и африканските лидери 
на втората среща на високо равнище между ЕС и Африка в Лисабон през декември 
2007 г. Целта на стратегията беше да изведе отношенията между Африка и ЕС на 
ново, стратегическо равнище при подчертано политическо партньорство и засиле-
но сътрудничество на всички равнища. 

Ключови думи: Европейски съюз, Африка, съвместна стратегия, политическо 
партньорство. 

 
 

На съвременния етап взаимодействието на Европейския съюз (ЕС) и Африка в 
сферите на сигурността и развитието претърпява кардинални изменения. В значител-
на степен това е обусловено от факта, че собствените представи на ЕС в тази сфера 
също се променят, както и неговите отношения със света.  

През 2016 г. е приета новата Глобална стратегия на ЕС в областта на външната 
политика и политиката за сигурност. На Африка в стратегията се отрежда значима 
роля. ЕС тревожи това, че тероризмът и насилието са обхванали страните от Северна 
Африка и Близкия Изток, представлявайки заплаха и за самата обединена Европа.  
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Също негативен тренд на африканския континент, според мнението на авторите 
на стратегията, станало изоставането на икономическия растеж от демографския.  

ЕС се стреми да развива регионалните формати за междудържавно взаимодейст-
вие, в това число и в Африка, които са насочени към сътрудничество с тях[1]. Среди-
земноморските страни от Африка, страните от Близкия Изток и отделни страни на 
Африка на юг от Сахара се намират в състояние на криза, изходът от която ще стане 
ясен, вероятно, едва след десетилетия. Съгласно възгледите на политическото ръко-
водство на ЕС, регулирането на конфликтите, съдействието за развитие и защита на 
правата на човека – са ключ към преодоляване на заплахите от тероризма, предизви-
кателствата на демографията, миграцията и изменението на климата, а също към съв-
местно процъфтяване.  

ЕС, стремeйки се да поддържа регионалните и субрегионални организации в 
Африка, заедно с това отбелязва, че те отделят внимание не на всички аспекти на по-
горе назованите проблеми, а върху тяхната работа се отразяват различията и противо-
речията на възгледите на техните членове. ЕС се вижда във връзка с това в ролята на 
някакъв посредник, който трябва да помага да се изгладят противоречията и да се 
поддържат регионалните играчи така че, те да могат да постигнат конкретни резулта-
ти. ЕС планира да практикува такъв подход в двустранен формат и в рамките на мно-
гостранните инициативи, а също посредством подкрепа на гражданското общество в 
африканските страни.  

Европейският съюз, отделяйки повишено внимание на трансграничните процеси 
в Северна, Западна и Централна Африка, в региона на Сахел и страните на езерото 
Чад, укрепва връзките на ЕС с Африканския съюз, Икономическата общност на стра-
ните от Западна Африка (ЕКОВАС) и „Сахелската група на петтеˮ. В Стратегията се 
отбелязва, че ЕС ще „инвестира в поддържане на мира и развитието в Африка в ка-
чеството на принос в нашата собствена сигурност и процъфтяванеˮ[2]. За постигане на 
стабилност в региона е необходимо повече да се стимулира икономическият растеж, 
да се поддържа устойчиво развитие и да се създават нови работни места на африкан-
ския континент. ЕС вижда два пътя към тези цели – да се сключват Споразумения за 
икономическо партньорство с регионалните блокове на африканските страни, а също 
значително да се увеличават инвестициите в страните от Африка.  

Въпросът за инвестирането в Африка стана един от ключовите на поредната, пета 
среща на върха на Африканския съюз – Европейски съюз (АС-ЕС), 29-30 ноември 
2017 г. в Абиджан. Интересно е, че срещата на върха за пръв път била проведена в 
Африка на юг от Сахара[3]. Също за пръв път срещата била обозначена като среща на 
върха на АС и ЕС, а не среща на върха ЕС – Африка. Ф. Могерини отбелязала във 
връзка с това, че „може би, за пръв път в историята, двете страни се срещат като рав-
ни, като истински партньори, като братя и сестри, като съседиˮ[4].  

Темата на срещата на върха била обозначена „Инвестирайки в младежта в името 
на устойчивото бъдеще“[5]. Инвестирането в бъдещето на младежта – е приоритет за 

                                                 
[1] European Union Global Strategy 2016. P. 10. 
[2] Ibid. P. 36 
[3] African Union - European Union Summit 2017. Official website. URL: http:// 
www.sommetuaue2017.ci/en/  
[4] Roby C., Chadwick V. 6 things to watch at the 2017 AU-EU Summit. 27 November 2017. Devex. 
URL: URL: https://www.devex.com/news/6-things-to-watch-atthe-2017-au-eu-summit-91517.  
[5]  th African Union - EU Summit, 29-30/11/2017. URL: http://www.consilium. eu 
ropa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/29-30/ 
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Африка и ЕС, тъй като 60% от африканското население е по-младо от 25 години, и 
техният принос в икономическото развитие на Африканския континент може да бъде 
огромно, ако им се осигурят възможности за това – обучение, професионална подго-
товка, работни места. В противен случай (а към този момент равнището на безрабо-
тицата сред африканската младеж като цяло превишило 31%)[6] отчаялите се млади 
хора ще попълнят редиците на мигрантите в по-благополучните страни от ЕС, което 
представлява колосален проблем за Евросъюза. Трябва да се отбележи, че равнището 
на безработицата сред младежите в страните от Северна Африка съставлява около 
25%, а в страните на Африка на юг от Сахара – 31% и повече. Съгласно приетия на 
срещата на върха Дневен ред-2063, глобален континентален план за развитие, в пър-
вите десет години на неговата реализация следва да се съкрати равнището на безра-
ботица, поне, с четвърт[7].  

ЕС презентирал на срещата на върха нов План за външно инвестиране[8], в рамки-
те на който е създаден Европейски фонд в името на устойчивото развитие с капитал 
4,1 млрд евро, за да привлече частни инвестиции на европейските компании, които 
биха искали да работят на Африканския континент. На тях ЕС ще предоставя гаран-
ции за инвестициите. Планът е важен, тъй като като цяло притокът в ПВИ и другите 
частни капитали в развиващите се страни се съкратил след финансовата криза през 
2008 г., и по състояние към 2012 г. само 6% от техния обем постъпвали в нестабилни, 
„крехкиˮ страни, и то основно само в тези, които са богати на природни ресурси[9]. 
Стойността на създаването на бизнеса в „крехкаˮ африканска страна е три пъти по-
висока, отколкото в стабилна[101].  

ЕС – е най-крупен съвкупен донор за африканските страни. Обаче европейските 
експерти, както и самите африканци, осъзнават, че за реализацията на всички проекти 
в Африка (в това число насочени към постигане на Целите на устойчивото развитие 
на ООН до 2030 г.) средствата от европейската политика за развитие (ОПР) са ката-
строфално недостатъчни. Необходимо е да се привлича частен капитал, било то евро-
пейски или друг. Освен това, ЕС - е най-крупен инвеститор за Африка, на неговия 
дял се падат 33% от целия обем на ПВИ, привлечени от континента през 2015 г., 
което съставяло 32 млрд евро[11]. Само Европейската инвестиционна банка вече е вло-
жила над 20 млрд евро в повече от 330 проекта в държавния и частния сектор в 
Африка[12].  

В рамките на Плана за външно инвестиране ЕС предполага да оказва техническа 
помощ на местните органи на власт в страните-партньори, за да се усъвършенства 
нормативно-правовата база, да се подобрява инвестиционният климат. На партньори-
те по места ще бъде оказана подкрепа в разработката на рентабилни проекти, които 
ще могат да заинтересуват инвеститорите. Ръководството на ЕС очаква, че благода-

                                                 
[6] The African Union’s recipe for tackling youth unemployment. 2 November 2017. URL: 
http://www.sommetuaue2017.ci/en/the-african-unions-recipe-for-tacklingyouth-unemployment/ 
[7] Toward the 5th Africa-EU Summit. Attract Responsible & Sustainable Investments EU 
Communication. 4 May 2017 - Factsheet № 4. URL: https://eeas.europa. 
eu/sites/eeas/files/4._attract_responsible_and_sustainable_investments_final.pdf.  
[8] EU External Investment Plan. Factsheet. URL: https://ec.europa.eu/europe aid/sites/ 
devco/files/factsheet-eip-20171120_en.pdf.  
[9] Ibid.  
[10] Ibid.  
[11] Toward the 5th Africa-EU Summit. Attract Responsible & Sustainable Investments EU 
Communication.  
[12] Ibid. 
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рение на това към Плана към 2020 г. трябва да бъдат привлечени инвестиции в раз-
мер не по-малко от 44 млрд евро. Инвестициите също трябва да съдействат за създа-
ване на нови работни места за африканската младеж. Предполага се, че реализацията 
на Плана трябва също да се съпровожда със структуриран диалог между европейския 
и африканския частен сектор в рамките на платформата „Устойчив бизнес за 
Африка“ (SB4A). Освен това, платформата ще търси пътища за свързване на тази 
инициатива с националните проекти на страните-членове на ЕС с подобна насоче-
ност, а също с многостранните усилия, по-специално, с „Пакт с Африкаˮ (Compact 
with Africa) на „Голямата двадесетицаˮ при активната роля на Германия през 2017 г. 
Този Пакт също е насочен към разширяване на частните инвестиции и частното 
предприемачество[13].  

Заедно с това, вътре в ЕС съществува и критично отношение към новия План за 
външно инвестиране. Неговите опоненти посочват, че той предвижда използването 
на пари, отделени за съдействие на развитието, за да се снижат рисковете за европей-
ските фирми, инвестиращи в развиващите се страни. Независимо от това, че Европей-
ската комисия твърди, че тази стъпка ще ускори развитието за сметка на нови работ-
ни места в страните-бенефициари в резултат на растеж на икономиката, критиците на 
плана посочват, че икономическият растеж сам по себе си не създава автоматично ра-
ботни места, и планът може да не помогне на най-нуждаещите се хора. Планът за ин-
вестиране, най-вероятно, ще бъде насочен за подкрепа на крупномащабни инфра-
структурни проекти. При това е необходим контрол за частните компании за това, 
щото средствата да се изразходват ефективно, при спазване на правата на човека и 
стандартите в областта на опазването на околната среда. Един от важните инструмен-
ти на ЕС по инвестирането в Африка – Европейската инвестиционна банка, която се 
превърна в най-крупния многостранен кредитополучател и кредитор в света[14]. Ней-
ният капитал съставлява 275 млрд евро, и около 3 млрд евро пари на европейските 
данъкоплатци постъпва през тази банка за най-бедните страни от Африка и Кариб-
ския басейн. Заемите се отделят чрез Инвестиционния фонд с бюджет примерно от 
2,9 млрд евро, който стимулира въвличането на частния сектор в съдействие на раз-
витието. 

Обаче крупните инфраструктурни проекти в Африка, в това число при подкрепа-
та на Европейската инвестиционна банка, често са свързани с такъв проблем, като не-
обходимост да се преселват хора. Подобни проекти се реализират, например, в Кения 
и Уганда. Даже ако преселването става със спазването на всички екологични, социал-
ни и други норми, то все едно променя живота на хората, не винаги към по-добро, 
въздействайки върху тяхното културно наследство. Независимо от това, че премест-
ваното население получава финансови или жилищни компенсации, такива проекти 
винаги влекат редица проблеми и разногласия. Необходимо е повече да се отчитат 
подобни нюанси, проектите за развитие да подобряват положението на местното на-
селения, а не да го влошават. 

Освен това, ЕС се стреми да подкрепя т.н. цифров дневен ред в Африка, съсредо-
точавайки вниманието върху работата на „електронното правителствоˮ, развитие на 
агробизнеса чрез разширяване на достъпа към данните за пазара, климата и околната 

                                                 
[13] Виж по-подробно: Шарова А.Ю. Партнёрство G20 - Африка: повторение пройденного или 
обновление? (к итогам саммита G20 в Гамбурге). Актуальный комментарий Института Африки 
РАН. URL: https://www.inafran.ru/node/1476. 
[14] Homolova A., Soustras L., Patarroyo D. The discreet banker of Africa development. The EU 
Observer. 2 June 2017. URL: https://euobserver.com/investigateons /137960. 
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среда и откритата цифрова изследователска среда за разпространение на навици и 
знания.  

Като цяло, ЕС е насочен към усилване на взаимовръзките между своята търгов-
ска политика, политиката за развитие и политиката за сигурност по отношение на 
Африка. Неговото ръководство отбелязва, че усилията за съдействие на развитието 
трябва да се съчетават с работата на ЕС по въпросите на миграцията, здравеопазва-
нето, образованието, енергетиката и климата, науката и технологиите. Един от прио-
ритетите на ЕС е – да се повиши продоволствената сигурност на континента.  

Освен това, ЕС продължава усилията за поддържане на мира и осигуряване на си-
гурността в Африка, в това число помага на африкански организации, занимаващи се 
с предотвратяване на конфликти, борба с тероризма и организираната престъпност, 
миграцията и управлението на границите.  

От 2011 г. ЕС реализира „Стратегия по въпросите на сигурността и развитиетоˮ в 
Сахел. В последните години Евросъюзът активизира своето сътрудничество със стра-
ните, влизащи в т.н. „Сахелска група на петте“ (Мали, Мавритания, Нигер, Буркина-
Фасо и Чад). През юли 2017 г. ЕС създаде Алианс за Сахел[15] – това е съвместна ини-
циатива на ЕС, Франция и Германия за сътрудничество в сферата на развитието с то-
зи регион и укрепване на неговата стабилност. ЕС се съгласил да предостави възмож-
ност за обучение, експертна помощ и финансова подкрепа в размер на 50 млн евро на 
неотдавна създадените съвместни сили за сигурност на „Сахелската групаˮ, които ще 
се борят с тероризма и организираната престъпност в региона Сахел. Води се дипло-
матическа работа, за да се привлече допълнително финансиране за тази мисия, в това 
число от страна на не европейски страни-донори.  

През юни 2017 г. ЕС утвърди нов вариант на документа „Консенсус в сферата на 
развитиетоˮ, който обрисува бъдещето на европейската политика за съдействие на 
развитието и я обвързва с дневния ред на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., 
приета от ООН. За пръв път този документ в цялата негова пълнота ще се разпростра-
нява във всички институции на ЕС и във всички негови страни-членки[16].  

В документа е поставен акцент върху взаимовръзката между развитието и сигур-
ността, а също стабилността, подходящото управление и осигуряването на законност-
та. Заедно с това, много обществени организации, депутати от Европарламента кри-
тикували прекомерната, според тяхното мнение, насоченост на документа към проти-
водействие на миграцията и въпросите на осигуряването на сигурността, във вреда на 
борбата с бедността, обаче техните възражения останали без отговор. Според мне-
нието на правозащитниците, такава ситуация ще стане стъпка назад за европейската 
политика за съдействие на развитието. Съгласно положенията на документа, някои 
разходи за осигуряване на сигурността в страните от глобалния Юг могат да преми-
нават по отчетност като пари, похарчени за съдействие на развитието[17]. Това в опре-
делени случаи е разрешено от правилата на ОИСР, но „Консенсусътˮ не съдържа пре-
пратки към тях.  

                                                 
[15] Alliance for the Sahel will reinforce EU work for stability and development of key region. 
14/07/2017. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/29876/alliance-sahel-
will-reinforce-eu-work-stability-and-developmentkey-region_en.  
[16] URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/07 Joint Strategy European 
Consensus Development. 
[17] Barbière C. European Parliament validates Consensus on Development. EU Observer. 2 June 
2017. URL: https://www.euractiv.com/section/development-policy/ news/european-parliament-
validates-consensus-on-development/  
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Сигурността в Африка сериозно влияе върху сигурността на самия Евросъюз. 
Ръководството на ЕС се стреми във все по-голяма степен да разчита именно на собст-
вени сили, особено на фона на заявленията на САЩ за намаляване на подкрепата на 
НАТО, излизането на Великобритания от ЕС, а също нарастването на нестабилността 
в Северна Африка и в Близкия Изток.  

ЕС създаде нова щаб-квартира, която ще поеме върху себе си задълженията по 
стратегическо планиране и провеждане на военни операции на Евросъюза, в това 
число разгърнати в ЦАР, Мали и Сомалия. Тези операции се наричат „неизпълнител-
ниˮ, т.е. ЕС ги провежда по съгласуване с властите на тези страни, където те стават и 
не участва във военни действия. Новата щаб-квартира е разположена в Брюксел, 
освен това, министрите на отбраната на страните-членки на ЕС решили, че в бъдеще 
разгръщането на бойни групи на ЕС ще бъде заплатено от бюджета на ЕС, а не от 
бюджета на участвающите в такива групи страни-членки.  

В ЕС има планове да се задействат свои бойни групи (EU Battlegroups) за прекра-
тяване на кризи в Африка и в Близкия Изток. Могерини отбелязва, че групите за бой-
но реагиране никога по-рано не се използвали заради проблем с финансирането, и по-
сочила, че новият формат на тяхната работа ще бъде готов към края на 2017 г.[18] 
Обобщавайки резултатите, следва да се отбележи, че в диалога на ЕС и Африка на 
настоящия етап се наблюдава увеличаваща се секюритизация на дневния ред на по-
мощта за развитие, което е обусловено от предизвикателствата на тероризма и мигра-
цията, актуални за двамата партньори. Тази тенденция предизвиква нееднозначни 
оценки. Има предположения, че помощта на ЕС за развитие все повече ще се преори-
ентира от помощта за най-уязвимите групи и страни за нуждите на самия ЕС, за да се 
сдържа миграцията, да се осигури сигурността, да се поддържа дейността на европей-
ския бизнес в Африканския континент.  

Африка става за ЕС все по-важна като партньор в сферата на сигурността, като 
възможен полигон за отработка на нови съвместни военни мисии с участието на 
бойни групи на ЕС.  

Самият формат за сътрудничество на ЕС със страните от АКТ в рамките на Спо-
разумението Котону през 2020 г., ще стигне до своето логично завършване. Това оз-
начава, че още сега ЕС и африканските страни трябва да изработят нов дневен ред за 
взаимодействие, да се мисли за това, какво ще дойде на смяна на споразумението. 
Експертите от ЕС предполагат, че преразглеждането на сътрудничеството в рамките 
на Споразумението Котону предоставя на ЕС уникална възможност кардинално да 
измени своята политика по отношение на Африка в плана както на институционал-
ното, така и договорното осигуряване[19]. 
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Резюме: Наистина гражданското общество у нас е тежка абстракция, историчес-
ки и идеологически обременена. В литературата намираме безкрайна поредица от 
различни мнения по обхвата и функциите на гражданското общество, по отноше-
нията му с държавата. Културата на сдружаването е научно и обществено раз-
исквана тема, особено в контекста на съизмерването ни с Европа. Правото на сдру-
жаване е основно право, отнасяно в групата на политическите права и свободи, на 
стопанските права и на личните права. Това право съчетава либералната идея за 
свобода на индивида с колективистичната идея за обединяване усилията на повече 
хора за постигане на определени цели; упражняването на правото на сдружаване е 
израз на свободна воля. Администрацията е могъща властна машина, срещу която 
личността, стояща в по-малко организирани форми на социалния живот, е винаги 
относително безсилна. Изход от това неравенство, от тази зависимост на граж-
даните от администрацията може и опитва да предложи съвременното европей-
ско законодателство, поетапно реципирано у нас лед присъединяването ни към 
Европейския съюз. Основният кодифициращ нормативен акт в тази посока е Адми-
нистративнопроцесуалният кодекс. 
Ключови думи: гражданското общество; култура на сдружаване; право на сдру-
жаване; администрация; европейско законодателство; административно-процесуа-
лен кодекс. 
 
Abstract: Indeed, the civil society in our country is a heavy abstraction, historically and 
ideologically burdened. In the literature we find an endless series of different opinions on 
the scope and functions of civil society, on its relations with the state. The culture of 
association is a scientifically and socially debated topic, especially in the context of our 
comparison with Europe. The right of association is a fundamental right in the group of 
political rights and freedoms, commercial rights and personal rights. This right combines 
the liberal idea of individual freedom with the collectivist idea of uniting the efforts of more 
people to achieve certain goals; the exercise of the right of association is an expression of 
free will. The administration is a powerful power machine, against which the individual, 
standing in less organized forms of social life, is always relatively powerless. A way out of 
this inequality, from this dependence of the citizens on the administration, can and does try 
to offer the modern European legislation, gradually received in our country after our 
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accession to the European Union. The main codifying normative act in this direction is the 
Administrative Procedure Code. 
Key words: civil society; culture of association; right of association; administration; 
European legislation; the Code of Administrative Procedure 

 
 

Проблемите на сдружаването у нас не бива да се разтварят единствено и основно 
в темата за гражданското общество, макар че да се игнорира теорията не е възможно. 
Наистина гражданското общество у нас е тежка абстракция, исторически и идеологи-
чески обременена. Общи въпроси и аспекти на гражданското общество се разглеждат 
в термините и с методите на социологията и управленските дисциплини, на ученията 
за морала и културата, на теорията на държавата и правото и ред други дисциплини. 
„Гражданското общество” е конституционно понятие, позиционирано заедно с 
„правова държава” – и двете понятия са дадени в модалностите на съвремието и на 
бъдещето, на желателното, целевото и дължимото. 

В литературата намираме безкрайна поредица от различни мнения по обхвата и 
функциите на гражданското общество, по отношенията му с държавата. Спори се да-
же дали гражданското общество е състояние или сегмент на социума, фаза в разви-
тието или част от формацията (не всяка, става въпрос обикновено за либералния ка-
питализъм). Определя се като какво не е (което не го очертава само по себе си и 
функционално) – съвкупност от отношения извън обсега на държавата, извън полити-
ката (партиите и пряката борба за власт) и извън бизнеса (правенето на пари като не-
посредствена цел). В тази рамка, на т.н. „трети сектор”, гражданското общество раз-
гръща необозрим спектър от цели и дейности, идеално - социално и морално - моти-
вирани. Положителна според нас тенденция е гражданското общество да се разглеж-
да в конкретизиран спрямо културно-историческия контекст емпирично-социологи-
чески план – в дадената страна или регион, например в англо-саксонската или евро-
пейската континентална култура, в страните от бившия Източен блок, на Балканите, в 
Скандинавските страни, в Южна Америка и пр. В случая подразбираме интереса към 
българската културна специфика на гражданското общество. 

За да се открои реалното място, заемано от обществените организации в управле-
нието на държавата и общините, е необходим анализ на участието на тези организа-
ции във вземането на решения и в контрола за тяхното изпълнение, в законотворчес-
кия механизъм и в защитата на гражданите пред съда. От съществено значение също 
е да се подходи критично към външни определящи фактори като нормативна рамка, 
обществена и институционална среда, финансиране, поведение на съдебната система. 

Предварително може да се твърди, че извършващата се реформа в съдебната сис-
тема заобикаля темата за обществените организации или я поставя про форма. Малко 
са теоретиците, за които е интересна и важна. Съдебната система не е настроена да 
проследява, оценява и подпомага решаването на проблемите на сдружаването – няма 
професионален дебат и общо споделено професионално разбиране, няма статистика. 

Културата на сдружаването е научно и обществено разисквана тема, особено в 
контекста на съизмерването ни с Европа. Твърди се, че една от чертите на различ-
ността на българина от западния, европейския индивид е неговата по-ниска нагласа 
за сдружаване. Поставят се въпроси като защо ние не умеем да се сдружаваме, защо 
нашите сдружения са толкова нетрайни, защо нашите общи дела са толкова противо-
речиви. Класически пример за силна национална традиция в сдружаването са САЩ. 
Преобладава мнението, че сдружаването при американците не е израз само на колек-
тивистична нагласа, а на рационално мислене и прагматизъм - събирането на повече 
съмишленици, създаването на организация увеличава изгледите за успех.  
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Необходимостта от сдружаване, кооперирането в първичните му форми е екзис-
тенциално детерминирано, вградено в човешката психика и морал преди да стане ра-
ционално осъзната целесъобразност и много преди да стане право. Културната антро-
пология се занимава с кооперирането като биосоциален феномен и условие за оцеля-
ването в колектив. 

Във времената на Просвещението идеята за сдружаване се сблъсква с индивидуалис-
тичния дух на либералния капитализъм (за разлика от социалните учения и социалисти-
ческите утопии, чийто поглед е към човека като член на обществото и през призмата на 
общество). Неговият патриарх Джон Лок счита, че индивидуалните права са фундамен-
тални и в този смисъл дори обединяването на хората в името на някакво по-висше благо 
не трябва да води до ограничаване на личните права (основните за Лок са живот, свобода 
и собственост). Той пише: „Единственият път, чрез който някой се отказва от своята 
естествена свобода и налага на себе си юздите на гражданското общество, това е съгла-
сието с другите хора за обединение в общност, за да могат благополучно, удобно и мирно 
да живеят съвместно, ползвайки се свободно от своята собственост и намирайки се в по-
голяма безопасност от някой, който не е член на обществото“.1 

Правото на сдружаване е основно право, отнасяно в групата на политическите 
права и свободи, на стопанските права и на личните права. Това право съчетава либе-
ралната идея за свобода на индивида с колективистичната идея за обединяване уси-
лията на повече хора за постигане на определени цели; упражняването на правото на 
сдружаване е израз на свободна воля. 

Сдружаването е сърцевина на социалния живот, има обективни детерминанти и 
заедно с това е субективен феномен, назоваван психологическа нагласа, установка; 
културата на сдружаване сумира двете страни. Културата на сдружаването е система 
от ценности, норми и правила, прилагани от индивидите при формиране на общности 
за реализация на цели, които самостоятелно те не могат да постигнат. Волята да ра-
ботиш за общо благо, без да получаваш изгода, не означава да търсиш непременно 
колективно действие. На индивидуално равнище културата на индивида за сдружава-
не е в пряка зависимост от равнището на неговата психо-емоционална готовност и е 
подтиквана или задържана от конкретната социална среда. В биосоциалния ген на 
личността са кодирани импулси (подтици): за научаване, за придобиване, за защита, 
установяване на връзки и за локализация. Изследванията показват, че подтикът „пра-
вене на връзки” съществува при всички индивиди и има различни проявления съоб-
разно специфичната предметна дейност, към която е насочен. Склонността (готов-
ността) за сдружаване се влияе от степента на хомогенност на културната среда – 
споделянето на еднакви ценности и правила на поведение в различните социални 
общности е в подкрепа на желанието на индивидите и групите за сдружаване. Функ-
ционирането на българското общество е белязано от доминация на „силните връзки” – 
на личностно-мрежовите структури.   

Сдружаването като израз на колективен разум изисква способност за организа-
ция, а самата способност за самоорганизация се разглежда като проекция на автоно-
мията на гражданите и на гражданското общество, като алтернатива на държавно-
институционалното начало, на централизма и йерархичността. Начинът на организи-
ране зависи от характера на целите и дейността, за които е създадена организацията. 
Организираността е източник на действена сила. Гражданското сдружение е форма 
на организираност, базирана върху доброволност и свобода на избора. Но да се сдру-
жиш, значи да приемеш заедно с целта и правилата на организацията, да приемеш ко-
лективния устав, да спазваш дисциплина, да се ограничиш доброволно. 

                                                 
1 Антология мировой политической мысли. М., 1997, т. І, с. 361. 
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Важно е да се отбележи, че съвременни изследвания за културата на сдружаване-
то на българите, доколкото съществуват, са правени предимно не за граждански тип 
организации, а с оглед на стопанския корпоративизъм и на управлението на човешки-
те ресурси. Идеалистичната и колективистичната природа на обществените цели и на 
гражданското поведение изискват съответното диференциране на подхода при полз-
ването на констатациите и изводите, направени в трудове от подобен род.2  

Счита се, че един от значимите проблеми на съвременното българско общество е 
недостигът на  колективизъм, разбиран като способност да се идентифицираш с целите 
на една общност и, ако това се налага, да отстъпиш от личните си интереси в името на 
тези цели. Прието е да се мисли, че гражданските сдружения са плод на колективистични 
разбирания, тъй като колективистичните вярвания и възгледи по правило благоприятст-
ват социалното свързване, сдружаването, етоса на дълга към общността. 

Това разбиране е опростено, макар да е относително вярно. Нагласите към колек-
тивизъм и индивидуализъм не са взаимно изключващи се, нито са непременно в анта-
гонизъм. Взаимодействието между хората (интерактивността), социалната ангажира-
ност и гражданската активност не са равнозначни, нито даже непременно еднопосоч-
ни с колективизма. Развитието на човечеството върви от преобладаващо колективис-
тични към прогресиращо индивидуалистични форми на живот. Във формирането на 
личността индивидуализацията е интернализиране на социални взаимодействия и се 
развива паралелно със социализацията, вграждането на индивида в обществото. 
Съществуват достатъчно примери за ярки индивидуалности, които изповядват колек-
тивистични идеологии; и обратно. И колективистичните, и индивидуалистичните 
възгледи и нагласи имат степени, морална насоченост и социална полезност в зависи-
мост от обществените обстоятелства и от сферите на проявление.  

Парадигмата индивидуализъм – колективизъм има социалнофилософски и исто-
риософски аспект,  както и характер на обяснителен принцип в знанието за морала и 
поведението. Отправно е разбирането на социалното като съотносимост на индивиду-
ално и колективно начало; преодоляването на елементарното им противопоставяне, 
както и на елементарното отъждествяване на колективно и социално, индивидуалис-
тично и асоциално. Доминирането на индивидуалното или колективното, тяхното 
специфично съполагане – включително и по отношение на собствеността и граждан-
ствеността, е един от показателите за цивилизационна идентичност; служи на разде-
лението либерален индивидуалистичен Запад - автократичен съборен Изток. Както се 
знае, моделът на гражданското общество и мисленето за него като специфично съот-
ношение на индивидуализъм и колективизъм са западен феномен. 

В теориите за социалния и за националния характер редовно присъства аналитич-
но разглеждане на опозицията колективизъм – индивидуализъм; нагласите към сдру-
жаване, както посочихме, са производни от тази опозиция. В. Проданов разглежда 
типовете социална свързаност като част от националната характерност. Щом една 
форма на социална взаимовръзка между хората съществува продължително, тя крис-
тализира в определени форми на колективизъм и индивидуализъм. Българският ко-
лективизъм е израснал върху вековна патерналистична традиция като семейно-родов, 
конформистки и непродуктивен, несвързан с развити способности за самоорганиза-
ция; солидарността няма граждански излаз, затворена е в родовата общност.3 

                                                 
2 Вж. Йордан Коев, Българската култура на сдружаване, Наука и икономика, ИУ Варна, 2006; 
Марин Паунов, Ценностите на българите, София, Стопанство, 2009. 
3 Проданов В. Форми на социална взаимовръзка и типове колективизъм и индивидуализъм - 
http://old-philosophy.issk-bas.org). 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 54 

Проданов се спира на класическия либерален индивидуализъм – този на Томас 
Хобс, на Джон Лок и на Джордж Мил. Това са сходни в корена си, но и относително 
различни отправни концепции, различаващи се по представи за природата на човека, 
за съвместимостта на частния и общия интерес. Докато Хобсовият (неблагонамере-
ният) тип индивидуализъм е на индивиди-атоми, преследващи изцяло своя личен ин-
терес и неспособни да го съчетават с общия, Локовският (благонамереният) е коопе-
ративен – при него индивидът също преследва свои цели, но е способен да ги съчета-
ва с целите на останалите, при което да се извлече и частна, и публична полза. Бълга-
ринът е индивидуалист от Хобсовия тип, той е пасивен егоист и не приема, че дру-
гият може да бъде повече от него; води се от максимата на шопа: „Я не сакам я да 
съм добре, я сакам Вуте да е зле”. Обратно, идеята на либералния индивидуализъм е, 
че човекът е selfmademan, „сам прави себе си”, активно променя действителността 
като се опира на протестантската етика и икономическата рационалност, на единст-
вото между равенство и неравенство в свободата – равни сме по достойнство и права, 
но неравни по способности и постижения – и трябва да го приемем.  

Обществото ни продължава да консумира някои от деформиращите последствия 
на колективизма: например паразитирането върху равенството, загубването на лична-
та отговорност в колективното решение, бягството от тежката и сурова самотност на 
моралния избор (екзистенциалната философия, Киркегор и Сартр). Всъщност науката 
не знае какви по-дълбоки дири е отпечатал тоталитаризмът в гена на българина. Имаме 
потребност от обективен прочит на миналото, от рационална приемственост в името на 
здравето и градежа на социума (в такова посока работи Институтът по история на близ-
кото минало, ръководен от Ивайло Знеполски). В сянката на тоталитаризма някои се 
питат дали гражданското общество не е нещо въображаемо, неавтентично, безпочвено4. 

Класикът на българската социология И. Хаджийски, изследвал обществените и 
битовите нрави от Възраждането до 40-те години на миналото столетие, отделя вни-
мание на индивидуализма на българите. Според него индивидуализмът се родее с 
егоизма; старата задругарска нравственост в България се запазва ограничено в семей-
ството, рода, съседските отношения, еснафския кръг, към равните по обществено по-
ложение. Разсъждавайки за индивидуализма от възрожденската епоха, авторът отбе-
лязва, че по-имотният българин с пораснало самочувствие – собственикът, занаят-
чията, търговецът – поема в свои ръце „народните” работи. Което ще рече, че при на-
личието на всеобщо споделян национален идеал индивидуализмът на българина мо-
же да придобие обществено продуктивна и високо морална перспектива – това е едно 
от основанията Хаджийски да проповядва оптимистична теория на българския народ. 

Както вече посочихме, за да има граждански сдружения, трябва да има разпро-
странена нагласа към сдружаване, групов интерес, съзнание за общност и за значи-
мост на колективното начало. Една от предпоставките за гражданско участие е со-
циалният капитал, разбиран като способност за създаване и поддържане на устойчи-
ви сдружения в общността и тяхно функционално достояние – ресурс, почиващ върху 
принадлежност към група. В по-широк план социалният капитал е обществено благо, 
което изразява споделеност на интегриращи обществото норми – солидарност, дове-
рие и ангажираност към решаването на обществени проблеми. Идеята за социалния 
капитал добива популярност и във връзка с постмодерните схващания за глобализа-
цията, за развитието на местните общности и местното самоуправление, градските 
квартали и добросъседските отношения, в които комуникацията е лице в лице.  

                                                 
4 Б. Попиванов, Що е гражданско общество и има ли то почва у нас?, в. Култура, бр. 18 (2320), 
23 април 2004 г. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 55 

 Социалният капитал не само „експлоатира”, но и „произвежда” чувство за общ-
ност и мрежи от отношения, които улесняват постигането на обществено значими це-
ли. Той е качество, което възниква при преобладаващо доверие в обществото или в 
част от него към даден субект, лице, институция, корпорация. Той не е възможен без 
общи  споделени ценности и правила, в общества на анемия, каквото – по мнението 
на немалко учени – е съвременното българско общество. В България има остра нужда 
от развитие на социалния капитал, от заздравяване на връзките между хората, от на-
миране на съмишленици, от обединение, сътрудничество и действие заедно за пости-
гане на общи цели.  

Обратната страна на социалния капитал е мрежата от връзки, които в нарушение 
на принципи и правила, на публичен интерес и легитимни интереси обслужват част-
ни домогвания и апетити; връзки с най-различен произход: роднински, землячески, 
партийни, по бизнес и т.н. Българското общество е малко по мащаб и не е надраснало 
традицията, според Т. Ракаджийска „…наследеният общностен бит го структурират в 
няколко мащабни социални мрежи, поради което функционирането му е белязано от 
лични мотиви, роднинство, вражди, корупция”.5 Основен недъг е клиентелизмът, оп-
ределян е като система от взаимоотношения типична за страните с неразвито граж-
данско общество и неизградена правова държава, при която активисти и подкрепящи-
те партията граждани получават облаги срещу засвидетелстване на лична преданост 
към определен политик или партия. Това са неофициални властови отношения, бази-
рани на размяната на услуги между индивиди или групи. Клиентелизмът – в приема-
нето на закони, в назначенията, в държавните поръчки – нанася сериозен материален 
и морален ущърб на обществото. 

Защо държавата неохотно се отваря към третия сектор? Защото сработва ин-
стинктът за самосъхранение на управляващите, на службите и администрацията, за-
щото държавата иска да държи монопола върху властта, истината и общото благо, а 
гражданските структури „се привиждат на държавния разум като потенциално вред-
ни от гледна точка на подмяната на общия интерес с частен.” 

В. Проданов разглежда в критичен план състоянието на третия сектор и перспек-
тивата на гражданското общество в условията на глобализацията и постмодерността, 
когато функционират глобални центрове на власт и влияние, част от които е мрежата 
от донори и международни неправителствени организации; когато транснационални-
те корпорации и големите западни държави разполагат с ресурси, легални и други 
възможности да изземват властта на национални правителства и да ограничават на-
ционални суверенитети; когато правата на човека и демокрацията са всеобщо обяве-
ни за мантра в политиката и правния ред, но същевременно бездната на разделението 
между богатите и бедните расте.6 

Подчертавайки, че гражданското общество е възможно само в правните рамки на 
държавата, авторът отбелязва, че натискът за отслабване на държавата по същество  
става предпоставка за отслабване и на гражданското общество, защото силното граж-
данско общество изисква и силна държава, която да гарантира както гражданските, 
така и политическите, социално-икономическите и културните права на гражданите. 
Стига и по-далече – отбелязва несъществуваща опасност от прекомерно разрастване 

                                                 
5 Ракаджийска Т. Кризата на социалния капитал в България, в Икономика и общество: глобал-
ни и регионални предизвикателства  пред България, Сборник материали от научна конферен-
ция, С. Изд. Комплекс – УНСС, 2014, с. 251 – 260. 
6 Проданов В. Гражданското общество и глобалният капитализъм, С., Христо Ботев, 2003; 
https://www.academia.edu/37507142. 
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на третия сектор за сметка на държавата. Оценката за властовия потенциал на граж-
данското общество е реалистична: неправителствените организации могат да въздей-
стват върху общественото мнение, да имат морален авторитет, но те не притежават 
изпълнителна власт да налагат своите решения и поради това си остават пo-слаби от 
националната държава и нейните поделения, които имат в своя арсенал различни 
принудителни инструменти.  

Студията „Теория за гражданското общество” на Н. Неновски е единственият в 
българската научна литература текст на теоретик на правото по разглежданата тема. 
Авторът дава широка, включваща икономическите субекти и връзки, дефиниция на 
гражданското общество с оглед правната уредба на обществените отношения и дър-
жавата в духа на Хегел; разглежда теорията на гражданското общество във връзка с  
концепцията за правовата държава и за правата на личността; поставя схващането за  
гражданското общество в морално-ценностен контекст, застъпвайки социално-
аксеологическия подход в правото; проблематизира дихотомията държава – граждан-
ско общество съобразно съвременните либерални представи. Неновски очертава 
теоретични подстъпи към някои нови аспекти на темата, свързани с а) идейния и со-
циалния плурализъм, б) публичността, диалога и търсенето на консенсус, в) прена-
реждането на ценностите в развитите култури.  

Н. Неновски дефинира гражданското общество така: „Определен тип човешка 
общност, чиито характерни черти (или елементи) са свободните граждани, свобод-
ната частна собственост с нейните субекти, пазарът, социален и идеен плурализъм, 
оптимално дозирана намеса (респ. ненамеса) на държавата в неговата сфера (на па-
зара), различни медии, зачитани и гарантирани „правила на играта” (юридически и 
неюридически).”  

Гражданско общество  е общество на частни субекти, отношенията между които 
са правно уредено. Частните субекти са граждани в юридическия смисъл, т.е. равни 
субекти на правото, ползват се от юридическа свобода, свързват се помежду си на ос-
новата на договаряне. Автономните граждани, на основата на (абстрактния, теорети-
чески конструиран) обществен договор, са учредили държавата, за да провежда и па-
зи общите и частните им интереси. 

Интересен ракурс към гражданското общество като антипод на бюрократичното 
предлага Е. Къндева. Критиката на бюрокрацията в стила на научната есеистика е съ-
четана с дълбоко познание на проблемите на административната реформа и на адми-
нистративното правосъдие. В статията „Бюрокрацията и правата на личността: защи-
та на правата на гражданите – необходим елемент на административната реформа”7 
са представени по блестящ начин манталитетът на бюрокрацията, цялата мнимост и 
реалност на бюрократичната власт. Като продължение на идеята, че властта и държа-
вата при определени обстоятелства създават ненормални човешки взаимоотношения 
се извежда оригинална мисловна конструкция на паралел между света на бюрократа 
и света на гражданина. Показано е разминаването в техните ценностни системи и мо-
дели на поведение: 

  „Бюрокрацията е абсолютно различен начин на организиране на социалния жи-
вот, който в бюрокрацията е различен от този в гражданското общество. Добър при-
мер е да онагледим разликите в понятия на разбиране и неразбиране на 5-те основни 
насоки на диференциация: 1) Социално: Погрешно: „Бюрократите се занимават с хо-
ра”. Вярно: „Бюрократите се занимават със случаи”. 2) Културно: Погрешно: „Бюро-
кратите се интересуват от същите неща, от които и отделната личност: справедли-

                                                 
7 В сб. Гражданското общество и правата на личността, С., ИППИ, 1997. 
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вост, свобода, насилие, болест, смърт, победа, поражение, любов, омраза.” Вярно: „Бю-
рократите се интересуват от контрол и процедури”. 3) Психологическо: Погрешно: 
„Бюрократите са хора като нас”. Вярно: „Бюрократите са нов тип личност, бездушни и 
безсърдечни”. 4) Езиково: Погрешно: „Общуването с бюрократи е възможно, ние го-
ворим на един и същи език”. Вярно: „Бюрократите предпочитат едностранно да опреде-
лят, нареждат и информират, отколкото да общуват и взаимодействат, те създават техен 
собствен невинаги достъпен за останалите език”. 5) Политическо: Погрешно: „Общество-
то ръководи и контролира държавните бюрократични институции”. Вярно: „Държавните 
административни институции контролират и управляват обществото”.  

Администрацията притежава повече реална власт от стоящите над нея ръководни 
субекти, тя определя правилата, назовава и квалифицира. Използвайки служебни 
клишета, администраторите не само преименуват реалните явления в живота, но и ги 
поставят в установени модели, като по този начин ги предопределят до известна сте-
пен (точно разсъждение за властта на дискурса). Инерционно администрацията про-
дължава да се държи авторитарно спрямо гражданите и социалните партньори. Доми-
ниращата държавна и държавно-управленска бюрокрация налага култура и поведе-
ние на зависимост, апатия, секретност и корупция. 

Администрацията е могъща властна машина, срещу която личността, стояща в 
по-малко организирани форми на социалния живот, е винаги относително безсилна 
(алтернатива са гражданските организации). Администрацията подвежда към схема-
та, не е в състояние да признае различието и изключителността, не решава противо-
речието индивидуална ситуация – общо нормиран казус. Досегът на гражданина до 
администрацията много често е изпадане в зависимост – формално свободен, гражда-
нинът е ограничаван. Администрацията е бюрокрация, във висока степен формализи-
рана организация – по структура, процедури и взаимовръзки. Като такава има свойст-
вото да се възпроизвежда – да се самосъхранява и  да самонараства. 

 В заключението на Къндева се прави извода, че все пак гражданското общество 
не трябва да се разглежда само в позиция на противопоставяне на държавата и на не-
що абсолютно различно от нея, че е налице необходимост от промяна в баланса 
между държавата и гражданското общество, което на практика означава и по-ефекти-
вен  контрол върху администрацията, граждански и съдебен.    

Изход от това неравенство, от тази зависимост на гражданите от администрация-
та може и опитва да предложи съвременното европейско законодателство, поетапно 
реципирано у нас лед присъединяването ни към Европейския съюз. Основният коди-
фициращ нормативен акт в тази посока е Административнопроцесуалният кодекс. 
Административнопроцесуалният кодекс предвижда широко участие на организации-
те в различните производства, както пред администрацията, така и в съдебните адми-
нистративни дела. Ролята на организациите може да се определи като водеща спрямо 
участието на гражданите. Причината е в предмета на административния процес – 
публичните обществени отношения. Те ще бъдат защитени по най-добрия начина ако 
правният интерес се реализира именно чрез организациите на гражданите. По тази 
причина в Административнопроцесуалния кодекс бе направен опит да се формулира 
определение за обществена организация. Целта е да се стимулира стремежът на граж-
даните към сдружаване, с цел защита на публичния им интерес. 

В правовата държава личният интерес по правило трябва да се подчини на 
обществения. С развитието на обществените отношения и преминаването от планова 
икономика към световно стопанство гражданите започват да излизат от рамките на 
своите съсловни или по интереси общества и да образуват сдружения за подпомагане 
и защита интересите на обществото в по-широк аспект – в областта на здравеопазва-
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нето, науката, културата, изкуството, благотворителността. Самата държавна власт 
предоставя за разрешаване някои от своите задачи на неправителствени организации, 
намалявайки по този начин част от тежестта на управлението. Гражданското общест-
во създава юридически правоспособни обединения, които чрез обособяването си като 
самостоятелни юридически лица стават носители на права и задължения с възмож-
ност за широко поле на дейност, някои от които се ползват и с икономически префе-
ренции. Такива са юридически лица с нестопанска цел, образувани под формата на 
сдружения и фондации правно регулирани от общия ЗЮЛНЦ; всички политически 
партии и движения; ЮЛ с нестопанска цел, извършващи дейност, присъща на изпо-
ведание или осъществяваща религиозна или религиозно-просветна дейност; синди-
кални организации и всички други нестопански организации, изключени от обсега на 
ЗЮЛНЦ, като например сдруженията по ЗУЕС, по Закона за горите, по Закона за 
сдруженията за напояване, по ЗОП. 

Терминът организации на гражданите придобива легалност в административното 
право и процес при действието на Закона за административното производство и бе 
възпроизведен в АПК с оглед достъпност и приемственост. При организациите пра-
воспособността и дееспособността възникват едновременно, от момента на учредява-
нето им съгласно приложимия закон. Според § 1, т. 2 от ДР на АПК, организациите 
са юридическите лица или организационно обособените въз основа на закона сдруже-
ния на юридически или физически лица. За да участва в административния процес, 
нужно е сдружението да може да притежава субективни права и правни задължения, 
защото именно такива се осъществяват и защитават в процеса. Подобни сдружения 
по действащото ни право могат да бъдат например гражданско дружество по ЗЗД, 
осигурителна каса по КСО, адвокатско дружество по ЗА, консорциум по ТЗ, Нота-
риалната камара, Българският лекарски съюз. Организации – участници в админи-
стративния процес могат да бъдат и сдружения на физически и юридически лица, без 
самите те да са юридически лица. АПК признава възможността сдружения, които са 
неперсонифицирани, да бъдат носители на административни права и задължения. 

Административнопроцесуалният кодекс е така устроен, че на практика дава въз-
можност за широко участие на сдруженията на гражданите за защита на публичните 
им права. Според чл. 15, ал. 1 страна в административния процес може да бъде всеки 
гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха 
били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те 
биха породили права или задължения, като дори могат да сключват административни 
договори по чл. 19а - административният договор е писмено съглашение между 
административен орган и граждани или организации. 

 В производствата по издаване на административни актове организациите на 
гражданите са равностоен участник. Производството по издаване на индивидуален 
административен акт започва по искане и на организации (чл. 24, ал. 1). За започване 
на производството се уведомяват известните заинтересовани организации (чл. 26, ал. 1). 
С подаването на искането за започване или за участие в производството или с полу-
чаване на уведомлението по чл. 26 заявителят, привлечените и встъпилите заинте-
ресовани организации стават страни в производството по издаване на индивидуалния 
административен акт. Административният орган проверява предпоставките за до-
пустимостта на искането за участие и на заинтересованите организации като следи за 
процесуалната им правоспособност и наличието на правен интерес на заявителя, при-
влечените и встъпилите организации (чл. 27). Искането за отвод се отправя за да се 
защитят особено важни интереси и на заинтересовани организации (чл. 33, ал. 2). 
Административен акт се издава, след като се обсъдят обясненията и възраженията на 
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заинтересованите граждани и организации (чл. 35). При и по повод висящо производ-
ство всяка страна може да иска чрез административния орган от неучастващи в про-
изводството организации да представят заверени от тях копия от намиращи се в тези 
организации собствени или чужди документи, имащи значение за случая. Неучаства-
ща организация, която неоснователно не представят искания документ, отговарят 
пред страната за причинените вреди (чл. 41, ал. 2, чл. 71, чл. 114, ал. 5). Всички орга-
низации, у които се намират материали, необходими за експертизата, осигуряват дос-
тъп на вещото лице до тях съобразно нивото на достъп до класифицирана информа-
ция, което то притежава (чл. 49, ал. 4). 

В производството по издаване на ОАА заинтересованите лица могат да участват 
и чрез организации по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на АПК, за които са достатъчни две 
основни предпоставки – да са организации на заинтересованите лица, което предпо-
лага да имат членска маса (за които членството в тях е свързано с упражняването на 
определена професия или дейност) и в закон или устав на организацията да е предви-
дено, че те представляват своите членове в защита на техните права и интереси. По 
тези критерии административният орган трябва да преценява на кои организации на 
заинтересованите следва да изпрати проект на бъдещия ОАА, и кои организации да 
покани на свои заседания, за участие в консултативни органи или на обществено об-
съждане. Разбира се ОАА трябва да е с предмет на дейност, покриващ се с този на 
съответните организации и засегнатите общи права и законни интереси на членува-
щите в тях лица. 

В своята цялост правилата за издаване на ОАА имат за основна цел да бъде чута 
и разгледана позицията на максимално широк кръг от потенциалните адресати на те-
зи актове, преди да бъдат приети. Един от инициаторите за започване на производ-
ство за издаване на ОАА са организациите на гражданите. Член 18, ал. 2 от АПК 
предвижда и организациите да представляват гражданите в производствата пред ад-
министрацията. Тази възможност се проявява особено силно при издаването на ОАА, 
поради което чл. 67 съдържа специална разпоредба, с цел поощряване на този тип 
представителство, предвид големия брой адресати и с оглед процесуална икономия. 
Специфичното и допълнителното е възможността инициатива за издаване на ОАА да 
имат и организациите, които заинтересованите лица са създали, за защита на своите 
интереси. 

В практиката на съдилищата също се приема, че неперсонифицирани организа-
ции могат да бъдат участници в административни процедури – макар и дружеството 
да не притежава правосубектност като юридическо лице, то е организационно обосо-
бено въз основа на закон и представлява организация по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на 
АПК.8 В редица съдебни актове на ВАС се признава правото на юридическите лица с 
нестопанска цел да бъдат страна в административните производства относно околна-
та среда, без да се посочва и обсъжда налице ли е било в конкретните случаи тяхното 
вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието.9 Тази своя 
позиция съдебната практика обяснява с прякото прилагане на Орхуската конвенция 
за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и дос-
тъп до правосъдие по въпроси на околната среда (в сила за Република България от 
16.03.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 г. на Европейския парламент. 

                                                 
8 Вж. Еленков А. и колект., Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар, С., 
2013, с. 155 и многобройната практика, посочена там. 
9 Пак там, с. 158. 
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Според чл. 75, ал. 1 от АПК нормативните административни актове (НАА) са 
подзаконови административни актове, които съдържат административноправни нор-
ми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно 
правно действие. И тук поради неопределения, абстрактен брой адресати специфики-
те в производството по издаване на нормативни административни актове се наблюда-
ват по отношение на възможностите за участие на заинтересованите граждани и тех-
ните организации. При тълкуването на чл. 18, ал. 1 от ЗНА, може да се направи из-
вод, че производството по издаване на НАА може да започне и по предложение на 
граждани и техните организации, без обаче това да задължава овластения админист-
ративен орган да издаде НАА. На подобно мнение е и преобладаващата част от адми-
нистративно-правната доктрина.10 ЗНА уточнява, че за нуждите на нормотворческата 
дейност тези организации следва да са персонифицирани като юридически лица. 

Както обсъждането в обществото, така и институционалното съгласуване, осигу-
ряват стабилност и обоснованост на нормативния акт, подпомагайки компетентния 
орган да вземе най-доброто решение по отношение на регулираните от него общест-
вени отношения. Ето защо считаме, че участието на организациите на заинтересова-
ните граждани следва да се разшири чрез нормативни промени. Правото на инициа-
тива да се приеме НАА може да се предвиди в законова норма, регламентираща су-
бектите, които имат възможност да започват това производство, подобно на чл. 87, 
ал. 1 К и чл. 24, ал. 1 АПК.  И тук представителните организации следва да бъдат 
един от основните субекти наравно с административните органи. Също така следва 
да се помисли дали да не се въведе задължителното участие на организациите в про-
изводствата по издаване на общи и нормативни административни актове. По този на-
чин гражданите ще бъдат по-добре запознати както с движението на самите процеду-
ри, така и с издадените актове – техните цели и очаквани резултати. 
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Резюме: Съкратеното съдебно следствие e процедура за ускоряване на наказател-
ното производство. Регламентирана е в две форми с различни последици за подсъди-
мия, които допринасят за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Нас-
тоящият труд анализира противоречиви законодателни промени. Правят се пред-
ложения за промяна в правната регламентация на формите на института и опреде-
ляне на краен срок за предварителното изслушване – разпоредителното заседание.  
Ключови думи: съкратено съдебно следствие, разумен срок, разпоредително заседание. 
 
Summary: The abbreviated judicial trial is a procedure for accelerating the criminal 
proceedings. It is regulated in two forms with different consequences for the defendant that 
contribute to hearing and deciding of cases within a reasonable time. The present paper 
analyses contradictory legislative changes. Proposals are made to change legal regulations 
of the forms of the institute and set a deadline for the preliminary hearing to the operative 
hearing. 
Key words: abbreviated judicial trial, reasonable time, operative hearing. 

 
 

Действащият Наказателнопроцесуален кодекс НПК от 2005 г. регламентира ин-
ститути и възможности за ускоряване на наказателните производства с цел постигане 
на бързина и ефективност на дейността на правораздавателните органите. По този на-
чин законодателството въвежда правна гаранция за спазване на принципа за разглеж-
дане и решаване на делата в разумен срок.  

В проведената международна научна конференция на тема: „Ролята на съдебната 
практика за развитието на правото“, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър пред-
ставих кратък анализ на законодателното развитие на института и акцентирах върху 
необходимостта да се реформира отново.1 Целта на настоящото изложение е да до-
развие идеите за неговата многоаспектност, да предложи социологически и юриди-
чески критерии за изготвяне на статистически анализ относно ефективността му и да 
аргументира предложение delege ferenda. 

Чрез приетите форми за ускоряване на наказателния процес, българският законо-
дател изпълни Препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за въ-

                                                 
1 Райчева, Т., Съкратено съдебно следствие – динамика на законодателството и съдебната 
практика, Сборник на ВСУ, В: 2020 (предстои отпечатване) 
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веждане на специфични правила, които да регулират продължителността на съдопро-
изводството и „да разтоварят системата за наказателно преследване“2. Такъв смисъл е 
вложен и в становището на съдиите в Тълкувателно решение на Общото събрание на 
наказателната колегия на Върховния касационен съд (ТР на ОСНК на ВКС) № 1 от 
2009 г. Сходни диференцирани процедури се прилагат в законодателствата на САЩ, 
Австралия, Канада, Нова Зеландия, Португалия, Италия, Испания и др. европейски 
държави.3 

Систематическото място на съкратеното съдебно следствие е в част пета от НПК 
„Особени правила“, в която правна регламентация намират и други институти на на-
казателния процес, предвидени от законодателя като инструмент за ускоряване на на-
казателното производство: бързо производство (чл. 356 - 361 НПК); ускоряване на 
наказателното производство (чл. 368 - 369 НПК); съкратено съдебно следствие (чл. 
369а - 374 НПК); решаване на делото със споразумение (чл. 381 - 384а НПК); осво-
бождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 
Въведеният през 2017 г. институт на разпоредително заседание (ЗИД на НПК, ДВ,  
бр. 63 от 2017 г.) има същата цел. 

Юридическият анализ на уредбата, сочи, че по своята правна същност това е сис-
тема от правни норми, регулиращи специфични правила, които се прилагат по дела 
от общ характер в изрична последователност и при определени предпоставки. Съг-
ласно чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКЗПЧ), 
обвиняемият има право делото му да бъде разгледано в разумен срок, възприет и в 
чл. 22 от НПК. Този институт е гаранция за осигуряване на това негово право, не-
спазването на което е било многократно повод Европейският съд по правата на чове-
ка (ЕСПЧ) да постанови осъдителни решения, включително срещу България.4 Докол-
кото учението за правото, като източник на правни норми, определя съдебната прак-
тика и правната доктрина като субсидиарни източници, то и практиката на ЕСПЧ се 
определя като такъв. От една страна, правото на Европейския съюз (ЕС) има надна-
ционален характер и се определя като „самостоятелен правен ред“5. От друга страна, 
решенията на ЕСПЧ имат задължителен характер само за страните по делото. При 
констатирано нарушение на Конвенцията, държавата (чрез съответните държавни ор-
гани), следва да съобрази и изпълни предписанията на решението. Освен заплащане 
на обезщетение на жалбоподателя за вреди, нейно задължение е „да предприеме об-
щи мерки, с които да гарантира, че за в бъдеще няма да бъдат допускани нарушения 
от същия вид“.6 Ето защо, наложително е съобразяването с практиката на ЕСПЧ и в 

                                                 
2 Чинова, М, Г. Гатев, Съкратено съдебно следствие по НПК, Практически проблеми, С: Сиела, 
2009, с.8-9 
3 Трендафилова, Е., Промените в НПК от 1999 г. Теоретически положения. Законодателни ре-
шения. Тенденции, С: Сиела 2000, с.95-101 – авторът прави преглед на различни форми на ди-
ференцирани процедури, като установени законодателни решения. 
4 Чинова, М., Преглед на съдебната практика за правото на обвиняемия делото му да се разгле-
да в разумен срок, сп. Норма, бр. 6 от 2012 г., стр. 52 - 72, www.norma.bg (последно влизане 
07.03.2021 г.)  
5 Семов, Ат., Задължението за съответстващо тълкуване – най-широкообхватната последица от 
действието на Правото на ЕС, Задължението за съответстващо тълкуване - най-широкообхват-
ната последица от действието на Правото на ЕС - Lex.bg News, 07.01.2021 г. (последно влиза-
не 07.03.2021 г.) 
6 Кръстева, Здр., Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата 
на човека, С, 2015, с. 16 
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този смисъл въведените в НПК процедури изпълняват ангажимента за синхронизира-
не на законодателството.  

Към настоящия момент и в теорията, и в практиката има постигнат баланс относ-
но съдържанието на понятието „разумен срок“. Безспорно това е периодът от време, 
през който протича наказателното производство. Определянето на неговия краен мо-
мент е ясен – това е моментът, в който то се приключва с влязъл в сила съдебен акт 
или друг такъв, приравнен по правни последици, т.е. „моментът, в който се слага 
край на несигурността в правното положение на лицето“.7 Трайно установената прак-
тика сочи, че началото му се свързва с „предявяването на обвинение“ – чрез първото 
действие по разследването, довело до негативни последици, свързани с участието на 
лицето в процесуално качество. Това може да бъде първоначалният акт на задържа-
нето му, първото принудително действие предприето срещу него или момента, в кой-
то е привлечен в качеството на обвиняем.8 Във всички случаи съдържанието на поня-
тието „разумен срок“ се извежда от конкретиката на всеки казус9, като се оценява 
фактическата сложност, съобразно подлежащите на доказване факти, правната слож-
ност, произтичаща от приложимите материални и процесуални правни норми и обема 
и вида на процесуалните действия, които се извършват в процеса.10 

Не е без значение и фактът, че чрез прилагането на специфичните правила, вклю-
чително тези, предвидени в глава ХVІІ на НПК, наказателното производство може да 
приключи експедитивно, като пести време, кадрови и финансов ресурс. Те са в инте-
рес на подсъдимия, на пострадалия от него и на обществото.  

В социологически план, двигател на законодателните промени на правната уред-
ба на института на съкратеното съдебно следствие (както и на други подобни) е 
общественото мнение. Периодично се поставя въпросът относно ефективността на 
процедурата по чл. 371, т. 2 от НПК по отношение на целите на генералната и спе-
циалната превенция, като тема на основен дебат е съответствието между обществена-
та опасност на деянието и дееца, обсъждано през призмата на настъпилите обществе-
ноопасни последици и налаганите наказания. 

Правилата на съкратено съдебно следствие, възприети в първата редакция на 
НПК от 2005 г., се оказаха неприемливи, предвид възможността на подсъдимия да 
ползва привилегиите на института по отношение на размера на налаганото наказание. 
Възникнаха множество практически проблеми във връзка с прилагането му,11 които 
чрез тълкувателна съдебна практика12 и законодателни промени са преодоляни в из-
вестни рамки. В последвалите изменения в правната уредба бяха имплементирани 
част от решенията на съдийската колегия. Относно неуредените в закона правни по-
ложения, двете ТР продължават да са регулатор за правоприлагащия орган. 

 

                                                 
7 Чинова, М., Преглед на съдебната практика за правото на обвиняемия делото му да се разгле-
да в разумен срок, сп. Норма, бр. 6 от 2012 г., стр. 52 – 72, www.norma.bg (последно влизане 
07.03.2021 г.) 
8 Пак там 
9 Трендафилова, Е., Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи 
и някои въпроси на наказателния процес на РБ, Правна мисъл, 1993, бр.2, с.49 
10 Чинова, М., Преглед на съдебната практика за правото на обвиняемия делото му да се раз-
гледа в разумен срок, сп. Норма, бр. 6 от 2012 г., стр. 52 – 72, www.norma.bg (последно влизане 
07.03.2021 г.) 
11 Чинова, М., Г. Гатев, Съкратено съдебно следствие по НПК, Практически проблеми, С: 
Сиела, 2009. 
12 ТР № 1/2009 г. по тълк.д. № 1/2008 г. и ТР № 2/2015 г. по тълк.д. № 2/2015 г. 
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Законодателят е предвидил две хипотези на съкратеното съдебно следствие: 
Първата установява възможност в предварителното изслушване страните в съ-

дебния процес да дадат съгласие да не се провежда разпит на всички или на някои 
свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се полз-
ва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното 
производство (чл. 371, т. 1 НПК). 

Втората хипотеза предвижда възможност в предварителното изслушване подсъ-
димият да признае изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинител-
ния акт, като се съгласи да не се събират доказателства за тях (чл. 371, т. 2 НПК). 
Съпоставителен анализ на „признанието“ може да се направи с декларираното от об-
виняемия съгласие, по реда на глава ХХIХ „Решаване на делото със споразумение“. 
И двата института ускоряват наказателното производство, но при различни предпос-
тавки и обхват на приложимост и процедурни форми. И в двата случая съдът преце-
нява допустимостта и законосъобразността на заявеното „признание“ или „съгласие“. 
Налице са обаче и съществени различия. „Признанието“ по чл. 371, т.1 НПК не е 
признаване на вина, а само на фактически положения. За разлика от него, декларира-
ното „съгласие“ е предпоставка за подписване на споразумение, в което има призна-
ние за извършеното престъпление – предмет на обвинителния акт. Споразумението 
съдържа реквизитите на присъда, с него обвиняемият признава вината си и се съгла-
сява с договореното между прокурора и защитника му наказание. С него се слага 
край на наказателното производство. Определението на съда, с което приема искане-
то за провеждане на производство по реда на чл. 371, т. 2 НПК не обвързва съда със 
задължение да постанови осъдителна присъда – това той ще стори само при наличие 
на предпоставките в чл. 303 НПК, но няма да събира доказателства относно призна-
тите факти. Налице са и други различия, които не са предмет на настоящото изслед-
ване. 

Провеждане на предварително изслушване се допуска по почин на съда или по 
искане на подсъдимия. Основна предпоставка за допускане на съкратено съдебно 
следствие е съгласието на страните в процеса, заявено доброволно и съзнателно. Съ-
ществено за двете хипотези е моментът на провеждане на предварително изслушване. 
От една страна, той определя участниците. Няма спор в доктрината и практиката по 
този въпрос. В случаите по чл. 371, т. 1 НПК въпросът е ясно регламентиран в прав-
ната норма. Изискваното съгласието на страните (изчерпателно изброени), предпола-
га, че към момента на предварително изслушване същите следва да са конституира-
ни. Сходно е, макар и без изрично да е уреден въпросът, становището относно проце-
дурата по т. 371, т. 2 НПК.13 И в двата случая прокурорът, доколкото е страна в про-
цеса, изразява становище, но то не е обвързващо за съда и това е логично, предвид 
изгодната позиция на държавното обвинение и в двете хипотези: в първия случай 
страните дават съгласие да не се извършва проверка на доказателствен материал, съб-
ран в първата фаза на наказателното производство, а във втория – подсъдимият приз-
нава фактическите основания на обвинението.14 Веднага след влизане в сила на НПК 
от 2005 г. (29.04.2006 г.) този въпрос се решаваше от съдилищата противоречиво, тъй 
като участието на прокурора е задължително по дела от общ характер (чл. 268 НПК). 
Будеше недоумение дали при избрания подход на изрично изброяване на страните, 
законодателят не е пропуснал прокурора. Все пак той инициира втората фаза на нака-

                                                 
13 Чинова М., Гатев Г. Съкратено съдебно следствие по НПК, Практически проблеми, С: Сиела, 
2009 и ТР № 1/2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г. и ТР № 2/2015 г. по тълк. д. № 2/2015 г., т. 2. 
14 Пак там. 
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зателния процес чрез изготвяне на обвинителния акт и е страна в процеса, осъществя-
ващ обвинителна функция. Към настоящия момент въпросът, макар и да не изрично 
законодателно уреден, е безпротиворечиво решен.  

Въпреки установената практика, свързана с крайния момент на допустимост на 
предварителното изслушване, този въпрос следва да се подложи на допълнителни за-
дълбочени социологически и статистически проучвания. Те са от значение за оценка 
на постигнати социален и юридически баланс, като последица на приложението на 
съкратеното съдебно следствие. В подкрепа на тази необходимост е и внесеният на 
04.02.2021 г. законопроект на Закон за допълнение на НПК, който касае друг инсти-
тут за ускоряване на наказателното производство, регламентиран в гл. ХХІХ НПК 
„Решаване на делото със споразумение“, но предвижда отпадане на изискването за 
„съгласие“ на други подсъдими (когато в процесът са конституирани две и повече ли-
ца в това качество).15 

Друга предпоставка за преминаване към ускоряване на наказателното производ-
ство е разследването да е проведено законосъобразно (по реда на НПК). В изключи-
телна компетентност на съда е да се произнесе относно допустимостта на процедура-
та. За съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 1 НПК съдът преценява дали при 
провеждането на съответните разпити на свидетелите са спазени изискванията на  
чл. 138 - 143 и чл. 233 НПК, касаещи доказателствения способ, както и чл. 128 - 130 
НПК, относно изготвянето на протоколите, предвид доказателствената им стойност 
(протоколите са доказателствено средство, съгласно чл. 131 НПК). От значение е 
съдържанието на протокола за разпит – изчерпани ли са въпросите към свидетеля, яс-
но ли е изложил възприетите от него факти, налага ли се извършване на съдебен раз-
пит, който да допринесе за допълнително изясняване на обстоятелства по делото. 
Сходно е задължението на съда по отношение на изготвените в хода на разследване 
съдебни експертизи – спазени ли са правилата и условията за назначаване на експерт 
(чл. 151 НПК), налице ли са предпоставките на чл. 148 НПК, заключението на вещо 
лице отговаря ли на изискванията на чл. 153 НПК и налага ли се извършване на до-
пълнителна и повторна експертиза. Само тези разпити (и съставените за тях протоко-
ли) и съдебни експертизи, които са извършени по реда на НПК и не налагат допълни-
телно изясняване на факти, могат да бъдат приети от съда, респективно, производ-
ството да протече при хипотезата на чл. 371, т. 1 НПК.  

Трудно и отговорно е решението на съда да премине към съкратено съдебно 
следствие по чл. 371, т. 2 НПК. Първо, трябва да се убеди, че подсъдимият разбира 
обвинението и признанието на фактите е направено доброволно и свободно. Второ, 
следва да установи, дали неговото признание на фактическите констатации в обвини-
телния акт кореспондира с доказателствата по делото и установено по недвусмислен 
начин или ще се наложи проверка и събиране на доказателства. Това налага своевре-
менно запознаване с доказателствените материали, събрани на досъдебното произ-
водство, тяхната оценка за законосъобразност и достатъчност. Или, към момента на 
произнасяне по искането, съдът трябва да установи, че е изпълнено задължението за 
разкриване на обективната истина (чл. 107, ал. 2, 3 и 5 НПК) и да е извършил дължи-
мата оценъчна дейност по отношение на доказателствената съвкупност, с оглед необ-
ходимостта за произнасяне с краен съдебен акт. В този смисъл, за приложимостта на 
института по чл. 371, т. 2 НПК от значение са количествените и качествени характе-
ристики на извършеното разследване в първата фаза на наказателното производство – 
тяхната пълнота, прецизност и законосъобразност. Качествено проведеното досъдеб-

                                                 
15 https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163510. 
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но производство (законосъобразно, всеобхватно и обективно) има не само подготви-
телен характер по отношение на съдебната фаза, но е предпоставка за ускоряване на 
нейното развитие и постигане на ефективност и бързина на наказателния процес.  

Процедурата по чл. 371, т. 1 НПК не е била предмет на обсъждане, поради липса-
та на изрична правна норма, предоставяща преференция за подсъдимия при опреде-
ляне размера на наложеното наказание. Предвид съпоставимостта й с общите прави-
ла на съдебното следствие (чл. 276 - 286 НПК) се изразява становище, че възмож-
ността за провеждане на предварително изслушване е до приключване на съдебното 
следствие.16 Други автори изразяват становище, че между процедурите, предвидени в 
двете хипотези, има различия, които „правят неприемливо обединяването им в една 
диференцирана процедура“17, респективно особените правила, предвидени в първата 
хипотеза, нямат място в глава ХХVІІ на НПК, тъй като даденото съгласие да не се 
разпитват един или всички свидетели или едно или всички вещи лица няма изрично 
регламентирана правна последица за подсъдимия, свързана с определянето на него-
вото наказание.  

В практиката, подсъдимият по-често заявява искане за предварително изслушва-
не по чл. 371, т. 1 НПК, отколкото по чл. 371, т.2 НПК. Тази процедура също е свър-
зана с много проблеми, които налагат преразглеждане на правната му уредба.18 Без-
спорно е, че право на подсъдимия е да участва в процеса, да оспорва събраните в до-
съдебното производство доказателства и доказателствени средства и да ангажира до-
казателства. Безспорно е също, че подсъдимият има право да не признае фактически-
те констатации в обвинителния акт (аргумент чл. 55, ал. 1, предложение 2 НПК), как-
то и да даде изрично съгласие за провеждане на съкратено съдебно следствие в една 
от двете хипотези. Съпоставимостта на процедурата с други сходни институти, като 
прочитане на свидетелски показания (чл. 281, ал. 1, т. 5 НПК) и на експертните 
заключения (чл. 282, ал. 3 НПК), установява множество различия относно предпос-
тавките за приложението им, една от които е страната или вещото лице да бъдат ре-
довно призовани. Процедурата по чл. 371, т. 1 НПК е „освободена“ от допълнителни 
административни и технически действия. Фактът, че тази възможност за подсъдимия 
е изведена и законодателно уредена в самостоятелна глава, обуславя извод, че тя има 
различна, специфична цел, а именно, чрез нея да се ускори процеса. Съгласието на 
страните, провокирано в предварително изслушване, инициирано от подсъдимия, да 
не се разпитват един или всички свидетели или едно или всички вещи лица, особено 
в случаите, когато касае голяма част от свидетелите и вещите лица и е заявено своев-
ременно, е от значение за решаване на делото в разумен срок. То допринася за бързи-
ната и ефективното приключване на конкретното наказателно производство, включи-
телно чрез спестяване на време, средства и ресурс, каквато е целта на особените пра-
вила по глава ХХVІІ на НПК. Тази процедура, без съмнение, е предпочитана и полз-
вана като процесуално средство и от страна на защитата. Съдът също има интерес от 
провеждането й, предвид обстоятелството, че „съгласието“ на страните по чл. 371, т. 1 
                                                 
16 Чинова М., Гатев Г. Съкратено съдебно следствие по НПК, Практически проблеми, С: 
Сиела, 2009. 
17 Маринова, Г., По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие – сп. DeJure (официално 
издание на Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“), бр.1/2016, стр. 27 
https://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/vol7/iss1/4 (последно влизане 03.03.2021). 
18 Бозова, В., По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т. 1 НПК,  
сп. DeJure (официално издание на Юридически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“), 
бр. 2/2020 (21), стр. 201-207 https://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/vol11/iss2/13 (последно влизане 
03.03.2021) 
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НПК спестява понякога сериозен административен капацитет. В много случаи про-
верката на доказателствения материал в хода на съдебното следствие е затруднена 
поради изминалия дълъг период от време до съдебната фаза. В различни хипотези, 
свидетелите на обвинението изобщо нямат отношение към предмета на доказване. 
Преодоляването на тези проблеми, чрез възможността за провеждане на съкратено 
съдебно следствие, допринася за ускоряване на наказателното производство, незави-
симо дали съдът постановява оправдателна присъда или признава подсъдимия за ви-
новен и му налага наказание. Ефективността е очевидна и безспорна в случаите, кога-
то съгласието е по отношение на всички свидетели и вещи лица. Това налага преци-
зиране на правилата по т. 1 и законодателно решение за изрична преференция за под-
съдимия и по отношение на тази процедура. В практиката съгласието по чл. 371, т. 1 
НПК съдът приоритетно приема за добросъвестно процесуално поведение, което це-
ни при определяне вида и размера на налаганото наказание.19 Това, обаче, не е въз-
можност, която ползва подсъдимия, провокирана от съгласието за провеждане на 
съкратено съдебно следствие, а изискване за правилно прилагане на материалния за-
кон и „форма за индивидуализация на наказателната отговорност“20, предвид задъл-
жението на съда да определи размера на наложеното наказание, съгласно чл. 54 и 
следващите НК.21 Неговото процесуално поведение, рефлектира върху ускоряването 
на процеса, което е в интерес на пострадалите от престъплението лица. Това обосно-
вана законодателното решение за регламентиране на формата на съкратеното съдеб-
но следствие по чл. 371, т. 1 НПК като диференцирана процедура. Необходимо е, 
конкретно законодателно решение, което да придаде търсения и установен в съдебна-
та практика ефект по отношение на подсъдимия. При това, не бива да се накърняват 
принципите за социална справедливост, проявление на които е индивидуализацията 
на наложеното наказание.22  

Диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 НПК е многократно законодателно 
изменяна и с оглед проявения обществен интерес по повод на конкретни престъпле-
ния, възприети като значими, изхождайки от степента на обществена опасност. Пър-
воначалната редакция на закона не беше сполучлива – съдът следваше винаги да оп-
ределя наказание при прилагането на чл. 55 НК. Така се стигна до присъди, с които 
налаганите от съда наказания явно не съответстваха на обществената опасност на 
деянието и на дееца,23 не можеха да изпълнят целите на специалната и генералната 
превенция. Пример за това е постановена присъда за умишлено убийство на шестна-

                                                 
19 Райчева, Т., Съкратено съдебно следствие – динамика на законодателството и съдебната 
практика, Сборник на ВСУ, В: 2020 (предстои отпечатване). 
20 Грошев, Ч., Индивидуализация на наказанието. Теория и практика, С: Сиела, 2015, с.45 
21 ТР 2 от 2015 на ОСНК на ВКС – с. 3 „При определяне на наказанието съдилищата са длъжни 
да излагат подробно аргументирани и изчерпателни мотиви за индивидуализация на санкцията – 
въз основа на кои конкретни обстоятелства, установени по делото, извършват преценка за сте-
пента на обществена опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и 
всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, които не са взети предвид от закона за приз-
наци в правната квалификация (чл. 54 и чл. 56 от НК). Така се определя наказание, което е 
справедливо и достатъчно за постигане на целите по чл. 36 от НК. 
Една от същностните характеристики на института на съкратеното съдебно следствие е налага-
не на по-леко наказание отколкото би било наложено в наказателното производство, провежда-
но по общия ред.“ 
22 Филчев, Н., Лекции по наказателно право, С: Изток-Запад, 2015, с. 122. 
23 Марков, Р., Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теорети-
чен модел за усъвършенстване на законодателството“, С: Сиела, 2019, с.34-35. 
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десетгодишно момиче с огнестрелно оръжие, квалифицирано по чл. 115 НК – извър-
шителят беше осъден на девет години и шест месеца „лишаване от свобода“ (охд  
№ 67 от 2007 г. по описа на Окръжен съд – Монтана (МОС). Пострадалите от прес-
тъплението останаха възмутени и недоволни от размера на наложеното наказание, 
който определено е несъответен на високата степен на обществена опасност на 
деянието и престъпната дързост на дееца. Не се постигат целите на специалната пре-
венция, още повече, че при наличие на законовите предпоставки деецът би могъл да 
ползва института на условно предсрочно освобождаване (гл. ХХХV, р. І НПК във 
връзка чл. 155, ал. 2 ЗИНЗП), което допълнително би намалило фактическото изтър-
пяване на наказанието и осуетило възможността за неговото превъзпитание. Такова 
наказание няма превъзпитаващо и възпиращо действие, поради което се определя ка-
то обществено несправедливо.  

Едно от законодателните решения, които често се променят, е обхватът на прес-
тъпленията, за които законодателят предвижда приложимост на института по чл. 371, 
т. 2 НПК. Непоследователната законодателна политика не допринесе за ефективност-
та му с оглед основната цел – ускоряване на наказателното производство и гаранти-
ране на принципа за приключване на делата в разумен срок.24 През 2019 г. (ЗИД на 
НПК, ДВ, бр. 83 от 2019 г.), след поредната промяна, от обхвата са изведени престъп-
ленията, при които умишлено е причинена смърт. Очевидно законодателят не може 
да намери баланс между възможностите за ускоряване на наказателното производст-
во и социалното отражение на преференцията, която ползва подсъдимия при опреде-
ляне на наказание. Това обуславя необмисленост, прибързаност, несправедливост и 
социологическа мотивация на решенията. Ефективността на един закон се измерва 
посредством търсения чрез неговия санкционен характер правен резултат. Той ви-
наги е социално справедлив, тъй като изразява волята на суверена. Мерило за това са 
интензитетът на прилагане и ефектът от търсеното регулиране. Ето защо, недопусти-
ма е многократна законодателна промяна на едно и също правоотношение през из-
ключително кратък период от време. Още повече, че в случая се касае за наказателно-
процесуална правна норма, която регулира значими за обществото отношения. 

 
Препоръки 
 

1. За да се достигне относителна реципрочност/справедливост между извършено-
то, бързината на наказателния процес и наложеното наказание, е необходимо да се 
извършат необходимите статистически проучвания сред съдилищата, като се вклю-
чат показатели относно следното: колко от общия брой образувани наказателни дела 
от общ характер са се развили по реда на чл. 371, т. 1 НПК и колко – по чл. 371, т. 2 
НПК и за какви престъпления; какъв е броят на приключилите с оправдателна присъ-
да и съответно с осъдителна; какви наказания са налагани в двете хипотези. Въз осно-
ва на тези данни следва да се извърши анализ за кои престъпления приоритетно са 
прилагани двете процедури и с какъв правен резултат са приключили. По този начин 
ще има възможност да се направи индивидуализация и реална оценка за интензитета 
на приложимост на института на съкратено съдебно следствие по видове престъпле-
ния, а чрез анализа на наложените наказания – и на социалния ефект. Следва да се съ-
берат също и данни относно продължителността на проведените по общия ред нака-
зателни производства и налаганите наказания за сходни престъпления. Едва след ка-

                                                 
24 Райчева, Т., Съкратено съдебно следствие – динамика на законодателството и съдебната 
практика, Сборник на ВСУ, В: 2020 (предстои отпечатване). 
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то се направи сравнителен анализ между двете, може да се оцени ефективността на 
института и да се обсъди необходимостта от законодателното му преуреждане. 

 

2. Необходимо е също и да се проведе обществен дебат, който да подготви 
обществото да приеме всеобхватно прилагане на този институт в двете му форми и да 
установи допустимите граници на компромис по отношение на определяното наказа-
ние. Обществото трябва да е известено за резултатите от статистическото изследване 
и да се запознае със законодателните решения в други държави. Факт е, че в много 
европейски държави процедурите за ускоряване на наказателно производство са 
удачно решение и доказан ефективен инструмент за приключване на делата в разу-
мен срок и са приложими за голяма група престъпления, включително за най-тежки-
те.25 Подходящо е също да се проведе анкетно проучване на обществените нагласи 
към института, неговия обхват и съзнаваната справедливост по отношение на налага-
ното наказание.  

Това е начин да се постигне юридическо решение и социална справедливост, при 
спазване на принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. 

  

3. Въпросът с крайния момент на предварителното изслушване към настоящия 
момент е трайно установен – преди началото на съдебното следствие. Аргументи в 
тази посока се изтъкват и в теорията и в съдебната практика, свързани са с целите на 
института и поведението на подсъдимия.26 Допустима е законодателна промяна по 
отношение крайния момент на предварително изслушване, посредством което ще се 
оптимизира ефекта от съкратеното съдебно следствие и в двете му форми. 

Един от задължителните въпроси, които се решават в разпоредителното заседа-
ние е „налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените прави-
ла“ (чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК). Необходимо е законодателно решение, определящо 
крайния момент за предварително изслушване, а именно разпоредителното заседа-
ние. Това е удачно, адекватно и съпоставимо, от една страна – с правото на подсъди-
мия да се ползва от диференцирана процедура, и от друга – с ефективността на пос-
ледиците от провеждането й. Това ще активира процесуалното поведение на страните 
за незабавно разглеждане на делото (чл. 252, ал. 1 НПК.) По този начин ще се постиг-
не целта на двата института – бързина и ефективност на правораздавателната систе-
ма. Освен това, изричното преклудиране на момента на предварителното изслушване 
в разпоредителното заседание ще осигури спазването на принципа за разумен срок, 
ще осигури спестяване на време ресурс (кадрови и технически) и ще бъде съпостави-
мо с необходимостта от редуциране на наложеното наказание.  
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Резюме: Тероризмът е сериозна заплаха за сигурността, ценностите на демокра-
тичните общества и за правата и свободите на гражданите. Специфично предиз-
викателство в този контекст е извършването на терористични актове от лица с 
психични заболявания. В статията се разглежда въпросът за психичните заболява-
ния и понятието за невменяемост в контекста на тероризма като един от най-
сериозните видове престъпност на нашето време.  
Ключови думи: Тероризъм, невменяемост, психични заболявания, съдебно-психиат-
рична експертиза. 
 

Abstract: Terrorism is a significant threat to security, to the values of democratic societies 
and to the rights and freedoms of citizens. A specific challenge in this context is when 
terrorist acts are committed by mentally ill offenders. Such cases raise an urgent challenge 
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for legal research: How is mental illness relevant in the intersection between criminal 
insanity and terrorism as one of the most serious types of the criminality of our time? 
Key words: Terrorism, insanity, psychiatric disorder, mental illness, psychiatric evaluation 

 
 
Тероризмът е сериозна заплаха за сигурността, ценностите на демократичните 

общества и за правата и свободите на гражданите. Многобройните човешки жертви и 
огромните материални разрушения от терористични атаки, застрашават сигурността 
на регионално и глобално ниво.1  

През предходното десетилетие средният брой на жертвите на терористични атаки 
в света е бил 21 000,2 а само през 2020 г. са извършени 57 неуспешни, осуетени или 
завършени терористични атаки в страни-членки на Европейския съюз.3 Докладът за 
ситуацията и тенденциите на Европейския съюз за тероризма показва, че всички дър-
жави-членки на ЕС са изправени пред сходни предизвикателства при дефинирането 
на ролята на психичното състояние на терористите.4 

Данните от редица изследвания показват, че 43% от извършителите на терорис-
тични атаки имат анамнеза за предишно психично заболяване.5 През последните го-
дини в различни части на света бяха извършени на редица терористични атаки, при 
които основният въпрос беше дали подсъдимият е невменяем. Най-голяма популяр-
ност от всички случаи придоби норвежкото дело за тероризъм за Андерш Беринг 
Брайвик, който на 22 юли 2011 г. взриви бомба в сградата на норвежкото правителст-
во, в резултат на която загинаха осем души, а десетки бяха ранени. Няколко часа по-
късно, на остров Utøya, където се провежда годишен летен лагер за младежката орга-
низация на Партията на труда той застреля 69 и рани стотици младежи на възраст 
между 16 и 23 години. Преди да извърши престъплението той публикува манифест 
„Декларация за независимост на Европа през 2083 г.”, в който се говори  за терориз-
ма като средство за пробуждане на масите. По делото Брайвик бяха назначени две съ-
дебномедицински експертизи. Първата стигна до заключение, че подсъдимият страда 
от параноидна шизофрения и е невменяем,6 докато втората заключи, че има нарцис-
тично разстройство на личността действията му на 22 юли 2011 г. са резултат от 
екстремни политически нагласи и десният екстремизъм подхранва неговите налудни 

                                                 
1  Bardwell, H. & Iqbal, M. (2021). The Economic Impact of Terrorism from 2000 to 2018: Peace 
Economics, Peace Science and Public Policy, 27(2), 227-261. 
 

2 EU's response to the terrorist threat - Consilium (europa.eu). 
3 European Union Terrorism Situation and Trend report 2021 (TESAT) tesat_2021_0.pdf (europa.eu) 
4 European UnionTerrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, 
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-unionterrorism-situation-
and-trend-report-te-sat-2020, p. 36. 
5 Corner E. et al. (2015) A False Dichotomy? Mental Illness and Lone-Actor Terrorism. Law and 
Human Behavior 39(1), 23-34. Anderson, M. (1997). Mental illness and criminal behaviour: A literature 
review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 4, 243–250.  
6 Норвежкият Наказателен кодекс използва медицинският модел, при който невменяемостта се 
обвързва изключително с наличието на някоя от медицинските причини – умствена недоразви-
тост или разстройство на съзнанието. При този модел ролята на експерта е от изключително 
значение и в теорията се възприема като недостатък възможността за твърде голямата тежест 
на експертното заключение и ограничената възможност за преценка и намеса на съда.  В пове-
чето страни в Европа, включително и България, използват смесен модел. Основна характерис-
тика на този модел е, че при него освен наличието на медицинска причина е необходим и до-
пълнителен признак, т.нар. юридически критерий. 
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идеи. 7 Съдът в крайна сметка стигна до заключението, че той трябва да носи наказа-
телна отговорност за действията си8 и Брайвик беше осъден на 21 години превантив-
но задържане9 за терористичните актове. Впоследствие това заключение на експерти-
те беше оспорвано, а решението на съда провокира сформирането на комисия, която 
да прецени дали разпоредбата за вменяемост трябва да бъде променена и ако е така, 
какво трябва да бъде съдържанието. Докладът на комисията бе в основата на послед-
валите няколко години по-късно изменения в Наказателния кодекс.  

 Второ, по-малко известно е делото на районния съд в Bærum, по което 22-годишен 
мъж е осъден на 21 години превантивно задържане за терористични актове и за опит за 
убийство, насочени към ислямския център Al-Noor в Bærum на 10 август 2019 г. Дея-
нията са мотивирани от мнението на подсъдимия, че Европа е атакувана от хора с чужд 
етнически произход, култура и религия. Експертите открили индикации, че той страда 
от шизофрения, но въпреки съдебнопсихиатричната експертиза е съдът заключи, че е 
подсъдимият е вменяем и следва да носи наказателна отговорност за действията си.10   

В България по делото на 13 имами също бе дискутиран въпросът за психично 
заболяване на лидерът на групата Ахмед Муса. По това дело 13 мюсюлмански рели-
гиозни фигури бяха обвинени за проповядване на радикален ислям и осъдени за про-
паганда на идеология срещу принципите на разделението на властите чрез налагане 
на законите на шериата в България, като по този начин застрашават националната 
сигурност.11 Лидерът на групата Ахмед Муса има дълга история, започваща от ранно 
детство, със сериозни психични заболявания и психиатрично лечение.  

Друг пример за връзка между психичните заболявания и тероризма е атаката в 
Утрехт през 2019 г., за която подсъдимият също беше осъден, въпреки че съдът пос-
танови, че личностното му разстройство е изиграло решаваща роля в мотивирането 
на действията му. 

Подобни случаи са регистрирани на още много места по света като Крайстчърч 
Нова Зеландия (2019),12 Мелбърн, Австралия (2016)13 и др. Те повдигат много остро и 
неотложно въпроса за трудното разграничаване между тежко психично заболяване и 
екстремни политически идеи в контекста на тероризма като едно от най-тежките 
престъпления на нашето време? Подобни дела са източник на ценна информация за 

                                                 
7 Melle, I. (2013) The Breivik case and what psychiatrists can learn from it. World Psychiatry, 12(1), 
р.16–21. 
8 TOSLO-2011-188627-24-RG-2012-1153. https://lovdata.no/static/file/1282/toslo-2011-188627-24-eng.pdf 
9 В Норвегия превантивното задържане (forvaring) е неопределено наказание, което може да 
бъде наложено на опасни нарушители  с цел защита на общността от извършване на ново теж-
ко престъпление. Налагането на това наказание е свързано с вида на извършеното престъпле-
ние (тежко насилствено или сексуално престъпление, отвличане или противозаконно лишаване 
от свобода, палеж или друго престъпление против личността, здравето или свободата на граж-
даните) или за по-леки деяния, в случай, че са извършвани множество престъпления преди 
осъждането. Освен това между извършените престъпления трябва да бъде доказана връзка, 
както и да съществува изключително висок риск от рецидив. Съдът определя максималния раз-
мер на наказанието и минималният срок, който лишеният от свобода следва да изтърпи. След 
изтичане на минималния срок на превантивно задържане, се прави оценка за продължаващата 
опасност на извършителя. Срокът за задържане може да бъде удължен от съда с период до пет 
години. Тогава процедурата се повтаря, така че превантивното задържане по принцип може да 
се трансформира в изолиране на осъдения от обществото до края на живота му. 
10 TAHER-2020-5113 (достъпен само на норвежки език). 
11 Мотиви по Наказателно дело 1933/2016 г. (justice.bg) 
12 R-v-Tarrant-sentencing-remarks-20200827.pdf (courtsofnz.govt.nz) 
13 Abbas v The Queen 2020 VSCA 80.pdf (supremecourt.vic.gov.au) 
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това как съдилищата възприемат връзката между психичните заболявания и невме-
няемостта в контекста на  тероризма и каква е ролята на многобройните допълнител-
ни обуславящи фактори като религията, социално-икономическите фактори и радика-
лизацията в този контекст.14  

Общопризнато е, че разбирането за същността на сериозните психични раз-
стройства може да варира в различните  култури. Културната антропология твърди, 
че всяко общество има свои специфични културни правила, които определят човек 
като нормален или девиант.15 Психичното разстройство се развива в резултат на 
влиянието на множество фактори. За да разберем психичната болест в цялата й слож-
ност, трябва да отчитаме всички нейните причинни сили – от гените на индивидите 
към техните социални култури и във взаимодействието им.16 

Тероризмът като явление също има сложна структура, в която се преплитат идео-
логически, социални, религиозни, етнически, психологически и други елементи. По-
нятието за тероризъм може също да бъде свързано с различни политически, 17 социал-
ни и културни фактори. Радикализацията и тероризмът са свързани и със социални 
проблеми като бедност и образование. Ето защо е безспорна необходимостта от теоре-
тични изследвания, които да обединят тези проблеми в нов интердисциплинарен 
дискурс, в който се срещат наказателното право, теориите за тероризма и психиатрията. 

От една страна съществуват многобройни публикации по проблемите на терориз-
ма в различни научни дисциплини, включително правото. В голяма част от тях са из-
следвани причините за тероризма, включително ролята на психичните заболявания и 
възможността хора с психични заболявания да развият виждания, които са трудни за 
отделяне от конкретни политически или религиозни идеи. Но в научната литература 
не съществува единно становище за ролята на психичните заболявания при извърш-
ването на терористични актове. Дискусията е поляризирана от едната крайна гледна 
точка, според която психични разстройства представляват съществен дял в случаите 
на тероризъм,18 докато според други автори  психичните заболявания нямат никаква 
връзка с терористични атаки.19 По този начин в теорията връзката между психичните 
заболявания и тероризма все още не е докрай изяснена.  

От друга страна в наказателноправната доктрина има редица публикации, посве-
тени на въпросите за невменяемостта.20 Но както в българската наказателноправна 

                                                 
14 Panayotov B. (2019) Crime and terror of social exclusion: The case of 13 imams in Bulgaria. European 
Journal of Criminology.16(3):369-387.  
15 Ончев, Г. Ончев, Г. Култура и психопатология. Антропология на психичната болест. София: 
Рива, 2020, с. 79. 
16 Кларк, Л.А., Кътберт, Б., Люис-Фернандес Р., Нероу У., Рийд, Д., Димитров, Пл., Гешева, К., 
Бойкова, С.,  Радева, Ж., Атанасова, М. Към разбирането и класификацията на психичните раз-
стройства: нови моменти. Виртуална конференция по психология „Нови идеи и добри практи-
ки в психологията като наука и професия, 2018 – 2019” 
17 Ünal, M. (2016). Terrorism versus insurgency: a conceptual analysis. Crime Law Soc Change 66, 21-57.  
18 Weatherston D, Moran J. Terrorism and mental illness: is there a relationship? Int J Offender Ther 
Comp Criminol. 2003 Dec; 47(6):698-713. 
19 Khoshnood A. (2017). The correlation between mental disorders and terrorism is weak. BJPsych 
bulletin, 41(1), 56. 
20 Марков, Р. Вменяемост и невменяемост, Матеева, Ю. Намалената вменяемост, Сборник 
научни трудове, т. 4 – ISBN: 954-8180-90-1, Научна конференция с международно участие  – 
Издателство Тракийски университет - Ст. Загора, 2002, с. 132-136., Бузов, В. Вменяемост и 
невменяемост според социалистическото наказателно право. Наука и изкуство. София, 1965 г. 
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доктрина,21 така и в правните системи на различни страни, 22 все още липсва ясно 
разбиране за ролята на психичните заболявания в контекста на тероризма. Публика-
циите, които изследват пресечната точка между психично заболяване и тероризъм са 
във фокуса предимно на психологията или психиатрията. 23   

Невменяемостта е категория на наказателното право, която поради своето естест-
во се изгражда именно върху положения на психиатрията и психологията. 24 Ето защо 
ролята на експертите в изясняването на тези критерии е от съществено значение и 
често е решаваща за преценката на съда. Но юридическото понятие за невменяемост 
не е еквивалентно на психиатричната диагноза за наличие на психично разстройство 
и въпросът дали определено психично състояние може да бъде причина за невменяе-
мост не е медицински, а юридически въпрос. Ето защо за правилното разбиране на 
проблема, от решаващо значение е ролята на експертите и адекватната препратка към 
съответните диагностични критерии. Съдебно-психиатричните експертизи са сред 
най-сложните и противоречиви оценки на психичното здраве. Задачата на такава 
експертиза е да достигне до точна диагноза, обикновено дефинирана в МКБ-10 (ICD-10)  
или DSM. Насоките на ICD-10 за психични и поведенчески смущения са предназна-
чени предимно за употреба от специалисти по психично здраве. Ето защо в теорията 
основателно се поставя въпросът, че правото и психиатрията преследват различни це-
ли и използват различни методологии, които често могат да влязат в противоречие. 25  
Изначално целта в психиатрията е едно лице да се диагностицира с определено пси-
хично заболяване с цел да бъде подложено на адекватно лечение. Следователно цели-
те на правото и психиатрията са различни, понякога дори противоречиви, поради кое-
то юридическото понятие за невменяемост често се разминава с психиатричните кри-
терии за диагностика на психичните заболявания. ICD е класификационна система 
съобразена с нуждите на глобалната здравна статистика и пригодена за използване в 
клиничните здравни системи (например, при избора на лечение и при определянето 
на допустимостта за здравните услуги).26 В класическите диагностични системи вся-
ко психично заболяване фигурира на точно определено място, докато съвременното 
разбиране е, че хора, диагностицирани с различни заболявания, често имат общи ха-
рактеристики, а психичните разстройства не са отделни разстройства, а сложни ком-
бинации от психологически, психо-социални и екзистенциални проблеми, които сами 
по себе си са измерими, но не са статични, а свръхдинамични. Поради това съчетава-
нето на комплексния, динамичен и многоизмерен характер на психичните заболява-

                                                 
21  У нас значението на психичното здраве е изследвано в рамките на по-мащабно проучване 
относно извършителите на изключително тежки престъпления. Анализирани са различни нару-
шения на психичното здраве, които не изключват вменяемостта. Вж. Пушкарова, И. Наказател-
ноправният отговор срещу изключително тежката престъпност - Смъртното наказание, дожи-
вотният затвор и доживотният затвор без замяна в България. София: Сиела, 2021. 
22 Stuckenberg C.F. Comparing Legal Approaches: Mental Disorders as Grounds for Excluding 
Criminal Responsibility. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 2016; vol. 4(no. 1):48-64. 
23 Маринов, П., Велинов, В. Юридически и медицински критерии за невменяемост. Практичес-
ка психиатрия. Том II.  Съдебна психиатрия, С.: Издателство Ася - Росен Младенов с. 43. 
24 Ненов, И. Наказателно право. Обща част. Книга първа. С.: Софи-Р, 1992, с. 17. 
25 Yannoulidis, S. Mental Illness, Rationality, and Criminal Responsibility Sydney Law Review; 
(2003) 25(2), p. 189-221. 
26 Нивата на тежест на „умственото изоставане” са широко използвани, за да се прецени ниво-
то на подкрепа, необходима на хората с тази диагноза. По този начин, диагностичната тежест е 
насочена към предоставянето на лечение и рехабилитационни услуги, планирането на услугите 
и разпределението на ресурсите, тъй като нуждите от грижи за човек с дълбоки или тежки ин-
телектуални дефицити са значително по-интензивни от тези на индивид с леки дефицити.  
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ния със структурата на тези класификационни системи е голямо предизвикателство.27 
Това нерядко създава затруднения за съда по дела, в които именно психичното забо-
ляване на извършителя е повлияло до голяма степен извършването на терористичната 
атака. В случая на Брайвик съдът заключи, че той е вменяем, главно като прие, че не 
е имал симптоми, предвидени в класификационната система ICD-10. В процеса в 
Хага (Холандия) през 2018 г., съдът постанови, че подсъдимият е имал терористичен 
мотив и че действията му са резултат от психотично разстройство. Според присъдата 
неговите радикални и екстремистки мисли са „провокирани“ от параноичната му 
психоза. Извършителят на нападението в Утрехт през 2019 г. беше осъден за терори-
зъм, но личностното му разстройство играе важна роля в мотивацията му да извърши 
атаката. Тези примери потвърждават, че измеримостта на психичните разстройства 
често създава проблеми в съдебната практика и потвърждават трудностите при 
диагностицирането на различни психични заболявания, особено когато са намесени и 
допълнителни фактори като радикални политически възгледи, религия и др. Това по-
ражда необходимост да се работи върху преосмисляне и преодоляване на ограниче-
нията на съществуващите системи за диагностична класификация в търсене на нови 
подходи за по-прецизна оценка. 

Изложените проблеми показват, че въпросът за връзката между наличието на 
психични разстройства и терористични актове все още остава неизяснена, което съз-
дава реален риск пред ефективната борба с тероризма. Изследването на тези въпроси 
е от особена важност за сигурността не само на държавите-членки, но и на Европейския 
съюз като общност с оглед на правната сигурност и върховенството на закона и открива 
нови възможности да надхвърлим рамките на националното разбиране на понятието за  
невменяемост и да се изследват възможностите за общ европейски подход.  
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Резюме: Застаряването на населението е процес, който има последици в различни 
сфери на обществения живот: икономически растеж, спестявания и инвестиции, 
работна сила и заетост, пенсионна система, промени в здравеопазването, здравно-
то състояние на населението и грижите за възрастните, данъчната политика. 
Докладът разглежда държавната политика спрямо населението в надтрудоспособ-
на възраст /над 60, 65-годишна възраст/ и как активното им въвеждане в общест-
вения и социалния живот ще да повлияе положително на вътрешнопазарната ико-
номика и на тях самите. 
Ключови думи: застаряване, рискове, трудоспособна възраст, социална политика, 
възможности. 
 
Abstract: Population aging is a process that has consequences in various spheres of public 
life: economic growth, savings and investment, labor and employment, the pension system, 
changes in health care, the health of the population and care for the elderly, tax policy. The 
report examines state policy towards the elderly population and how their active introduction 
into public and social life can have a positive impact on the domestic market economy and 
to themselves. 
Keywords: aging, risks, working age, social policy, opportunities. 

 
 

Влияние на процеса „застаряване“ върху социалната сигурност.  
Социалната сигурност /СС/ е един от основните стълбове на държавата и е цент-

рално направление на вътрешната политика, понеже обезпечава възпроизводството 
на социалните ресурси в нея, а чрез това – стабилност и надеждност на националната 
сигурност като цяло. Чрез нея се предотвратяват или неутрализират разрушителните 
и пагубни последици от природните стихии, глада, епидемиите, природните и техно-
генни катастрофи, демографската криза; справедливо се преразпределят материални-
те средства, извършват се организационни усилия за запазване и подобряване на оп-
ределен жизнен стандарт; регулира се животът на гражданите. 

Условие за социална сигурност е да е налице баланс в обществото, поради което 
се разглеждат особеностите на социалната структура на същото. Структурата създава 
обективни предпоставки за дисбаланс във всяко общество и именно затова съществу-
ва социална диференциация, породена  от разделението на труда – различния по ха-
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рактер труд създава предпоставки за задоволяване на различни потребности на инди-
видите. 

Основната функция на социалната сигурност е да обезпечава обществото и стра-
ната с достатъчно здрави, образовани, материално задоволени, висококвалифицирани 
и мотивирани за лично и професионално развитие граждани. Последните се явяват и 
основен градивен елемент на социалната сигурност. Но какво се получава, когато в 
дадена страна се наблюдава устойчива във времето тенденция за намаляващо, съще-
временно и застаряващо население? 

 
Актуалност на въпроса за застаряващото население 
Демографското развитие на България за дълго време оставаше встрани от об-

щественото внимание в страната ни в миналото, а неговият анализ често бе повърх-
ностен. През последните години се разискват въпроси, касаещи само някои страни от 
демографския проблем на страната ни, като се подминава реалната оценка на демо-
графската ситуация у нас и отражението й върху цялостното развитие на България. 
Демографската ситуация днес може да бъде определена като „критична” от гледна 
точка на нормалното възпроизводство на поколенията. Към края на календарната 
2021 г., когато бяха оповестени първичните рузултати от последното преброяване, 
данните сочиха, че населеинето е намаляло за 10 години с близо 844 000 души. Пов-
дигнаха се разгорещени дебати и след известно време вече почти не се коментира 
този екзистенциален проблем. С висока степен на вероятност може да се предполо-
жи, че след официалното обявяване на данните, по-късно през 2022г., ще последва 
аналогичен процес и всичко ще продължи по старому. До следващото преброяване. 
Това би било пагубно, понеже Р България е в дългогодишна демографска криза, ха-
рактеризираща се с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаля-
ваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. 

 
Население в надтрудоспособна възраст в Р България 
Днешното демографско състояние на българското население е резултат от про-

дължително действие на множество фактори и влияния. Влияние върху демографско-
то развитие на страната оказват общите за развитите страни демографски процеси – 
намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните за 
развиващи се страни и страни в преход, увеличена смъртност и интензивна емигра-
ция. В резултат на тези процеси България изпадна в сериозна демографска криза. 

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът 
на застаряване. Средната възраст на населението в България е сред най-високите не 
само в Европейския съюз, но и в света. Според ООН, ние сме в топ 5 на най-бързо 
застаряващите общества в света като единствено японците, италианците, германците 
и шведите са с по-възрастно население. През последните години в страната ни про-
дължава да се задълбочава процесът на застаряване и средната възраст се е изменила, 
както следва: от 37.5 години през 1990 г., 41.5 години през 2007 г. и 42,8 години през 
2018 г. 

Според данни на НСИ, средно българите живеят 73.3 години, като продължител-
ността на живот за мъжете е 69.8 години, а за жените – 77 години. Към момента око-
ло 2,2 милиона българи са неработещи пенсионери. Средната възраст на българския 
пенсионер е 71.2 години. Понастоящем на всеки възрастен жител се падат четирима 
работещи българи. До 2050 г. на всеки българин над 65 годишна възраст ще се падат 
по-малко от двама работещи.  
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Демографското стареене се определя като съвкупност от изменения на възрасто-
вия състав, при които се увеличава числеността и делът на старите хора /обикновено 
над 60 или 65 години/. Застаряването на българското население се дължи на неблаго-
приятните тенденции на раждаемостта през последните десетилетия, а не на високата 
средна продължителност на живота /у нас е около 8 години по-ниска от тази в силно 
развитите страни/. Средната възраст на населението нараства устойчиво, като от 
40.4 години през 2001 г. достига 41.2 години през 2005 г. , през 2013 г. е 43.0 години, 
а в края на 2018 г. е вече 43,8 години. В Р България важи следната тенденция, показа-
на на таблицата: 

 
Година До 15 г.  % Над 65 г.  % Средна възраст 

1990 20.1 13.4 37.5 

1995 17.7 15.2 38.9 

2002 14.6 17.0 40.6 

2005 13.6 17.2 41.2 

2007 13.0 17.6 41.5 

2009 13.8 17.9 41.7 

2016 14.1 20.7 43.5 

2019 14.4% 21.6% 43.9 

 
Данните показват непрекъснато нарастване на относителния дял на лицата над 65 

години. Трайната и задълбочаваща се тенденция на упадък на раждаемостта в нашата 
страна се проявява в системно намаление на абсолютния брой и на относителния дял 
на подрастващите /до 20 години/. Докато през 1960 г. броят на младите хора е бил 
почти 2.9 пъти по-голям от този на възрастните, в края на ХХ век разликата между 
числеността на младите и възрастите е незначителна, но за първи път в нашата исто-
рия възрастните хора през 2005 г. са повече от подрастващите. Отбелязаният по това 
време „пенсионен взрив” в нашата страна се дължи предимно на безпрецедентно бър-
зо намаляващата раждаемост. 

Наблюдава се тенденция все повече възрастни хора да напускат страната. Логич-
но е да се твърди, че е много по-лесно млад човек да емигрира, но когато това се осъ-
ществява от зрели хора на пределна възраст следва да си зададем въпроса каква е 
причината? Вероятно същата е продиктувана от стимули, свързани с оцеляването. 

 
Математически модели: 

 
 
 
 
 

Коефициентът на възрастова зависимост (V) показва броя на лицата от населе-
нието в „зависимите” възрасти /населението под 15 и на 65 и повече години/ на 100 
лица от населението в „независимите” възрасти /от 15 до 64 години/. Изчислява се в 
проценти – %. 

 

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 
56.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 
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по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. коефициентът е 
бил 55.5%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 52.8%, отколкото в 
селата – 67.5%. Във всички области този показател е над 50.0% с изключение на  
гр. София – 48.1%, Най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин –
72.4%, Габрово – 68.8%, и Ловеч – 68.1% 

Друг общоприет показател, най-чувствителен към измененията в относителния 
дял на младото и възрастното население, е индексът на стареене. Той се изразява чрез 
отношението на броя на лицата над 65 години спрямо броя на подрастващите /под 15 
години/. Това е показател, който служи в известна степен като индикатор за това по 
какъв начин протича процесът на стареене – дали предимно откъм основата или от-
към върха на възрастовата пирамида. В развитите страни индексът на стареене се 
увеличава главно следствие на нарастване на броя на възрастните хора, докато в раз-
виващите се страни е резултат предимно на намаление на броя на подрастващите или 
е следствие на интензивни миграционни движения. 

 
Рискове за националната сигурност, свързани със застаряването. Причинно-
следствена връзка между населението в надтрудоспособна възраст и систе-
мата на социалната сигурност 
Остаряването на населението поставя важни въпроси за обсъждане и разрешава-

не пред здравеопазването. Необходимо е да се направи оценка на здравното състоя-
ние на възрастните лица, чийто нарастващ брой ще изисква все повече средства за ле-
чение.  

Възрастните хора по-често се нуждаят от здравни грижи в сравнение с по-млади-
те и като правило – от много по-сложни и скъпи видове медицински услуги. В също-
то време доходите на мнозинството от тях, които са в пенсионна възраст и нямат дру-
ги източници на доходи освен пенсията си, са ограничени. Следователно, обективно 
се налага някой друг да субсидира тяхното лечение. Необходимостта от по-значител-
ни пенсионни и здравни разходи е съществена причина за запазване на сравнително 
високи данъчни и осигурителни тежести, с оглед осигуряване на необходимите 
средства за тези публични услуги и в крайна сметка – на относително висок дял на 
приходи в консолидирания държавен бюджет. Увеличаване на социалната тежест за 
издръжка на населението в пенсионна възраст и ограничените демографски възмож-
ности за възпроизводство на трудовия потенциал, пораждат необходимостта от по-
активното използване на населението в трудоспособна възраст, както и удължаването 
на възрастта за пенсиониране и нейното изравняване за двата пола. 

Според анализ на данни на НСИ е видно, че възрастовата структура се е проме-
нила значително през последните десетилетия. През 1970 г. делът на населението до 
17 г. е бил 27,5% или близо 1/3 от населението на България, което потенциално е 
представлявало добър резерв от човешки капитал, чийто потенциал да бъде развит на 
един по-късен етап. По този начин потоците на изтичанията и вливанията в икономи-
чески активното население са се осъществявали безпроблемно, защото през същата 
1970 г., делът на населението 65 + е бил едва 9,7%. През годините тази тенденция се 
обръща точно при тези две възрастови категории, докато делът на населението 18 – 
64 г. или т.нар. „трудоспособно население“ остава относително един и същ с много 
лек спад. Към 2018 г. едва 16,9% от населението е до 17 г., докато 21,3% е делът на 
хората, които са на възраст над 65 години. За последните 9 години средният прираст 
на делът на това население е с по 0,3 %. повече на година, което означава, че ако тен-
денцията се запази, то към 2080 г. почти 40% от населението на България ще бъде на 
възраст над 65 години. 
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С оглед на тези ограничения е редно да се предприемат действия за оптимизира-
не на потенциала на всички тези хора, разбира се, при тяхно желание. Последното 
може да бъде породено от правилна, държавна социална политика, мотивираща лица-
та чрез различни материални и нематериални облаги и/или услуги. В икономически 
план, от гледна точка на застаряващото население на страната, са необходими се-
риозни мерки за повишаване на производителността, чрез повишаване качеството на 
човешкия капитал. От съществена значимост е паралелно с политиките за насърчава-
не на раждаемостта да се стимулира и по-дейното участие на по-възрастното населе-
ние на пазара на труда. 

 
„Сребърна икономика“. Проблем или възможност? 
„Сребърна икономика“ като термин представлява системата за производство, раз-

пространение и потребление на стоки и услуги, насочена към използване на покупа-
телния потенциал на възрастните и застаряващите хора и задоволяване на техните 
потребности от различен характер. 

Съществуват варианти за подобряване възможностите за работа на по-възрастно-
то население, за да бъдат те по-конкурентоспособни на пазара на труда, а не просто 
да бъдат автоматично причислени към група дейности /хигиенисти, охранители и 
др./ С цел това да бъде успешно е нужна държавна политика, насочена към изгражда-
не на нови социални домове или финансиране на частни такива /чрез данъчни 
облекчения, частично финнасиране от ЕС и други държавни инструменти/, подкре-
па на конкуренцията сред същите, насърчаване на частните инвестиции, създаване на 
гъвкава регулаторна рамка на обществените процеси, предоставяне на по-лесен дос-
тъп до безплатни курсове за повишаване на квалификацията, осигуряване на универ-
сални информационни услуги и равни права за достъп до тях. 

Докладът не разглежда въпроса за възрастните хора с ограничени възможности, а 
за хората, които са в надтрудоспособна възраст, но са дееспособни, активни и об-
щественополезни. Именно поради това, вместо да очертават разходите за по-възраст-
ните лица просто като разходи, по-добре е да се считат за инвестиции. Политиките, 
които налагат задължителна възраст за пенсиониране, не спомагат за създаването на 
работни места за младежи, но намаляват способността на възрастните работници да 
допринасят за обществото. Всяка работа е различна и всеки труд трябва да се цени, 
но има длъжности, които не изискват изявена физическа дейност и при тях не е нуж-
но да се лишава държавата от опита и знанията на по-възрастното население, само за-
щото законът ги ограничава да продължат да изпълняват служебните си ангажимен-
ти. По този начин се намаляват възможностите на организацията да се възползва от 
способностите на по-възрастните работници. Не е доказано, че възрастта е надежден 
показател за оценяване на потенциалната производителност или възможностите за 
намиране на работа. 

 
Специфики при по-възрастното население. 
СЗО отчита, че психичното здраве и емоционалното благополучие са също толко-

ва важни в по-напреднала възраст, колкото във всеки друг момент от живота. Логич-
но е да се твърди, че физическото и психическото състояние на един човек, преминал 
дадена възраст, не може еднозначно да се постави под общ знаменател, понеже е 
свързано с качеството на живот преди това. Когато държавата инвестира навреме в 
своето население, погледнато от макроикономическа и социална гледна точка, то в 
даден момент вече лицата, попадащи под категорията „застаряващо население“, биха 
запазили голяма част от своята трудоспособност, знания и умения, които да при-
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ложат и с което да допринесат за икономиката или най-малкото – за развитие на под-
растващото население, което притежава знания, но му липсва опит. 

Темпото на застаряване на населенията е много по-бързо, отколкото в миналото, 
поради по-добрите здравни грижи, които се предлагат и благодарение на които про-
дължителността на живота се е увеличила. Всички страни са изправени пред големи 
предизвикателства, за да гарантират, че техните здравни и социални системи са го-
тови да се възползват максимално от тази демографска промяна. 

 
Възрастното население в света и ангажираността на същото. 
Тъй като населението застарява, потенциалното предлагане на работна ръка в 

икономиката спрямо повишеното търсене за дългосрочни грижи се очаква да нама-
лее. В минал период, средно в икономиките на страните от Г-20 имало повече от 
шест души в трудоспособна възраст (15-64 години) за всяко лице на 65 години и по-
вече през 2017 г. Предвижда се коефициентът на зависимост да намалее наполовина 
до 2050 г. В развитите икономики от Г-20, където застаряването на населението е по-
напреднало, се очаква съотношението да намалее от 3,4 на 2,1. Следователно през 
следващите десетилетия много страни от Г-20 ще се сблъскат със значителни предиз-
викателства при набирането на персонал и задържане на квалифицирани работници. 
Този документ подчертава предизвикателствата и политическите действия за справя-
не с недостига дългосрочната грижа. 

Според данни на Световната здравна организация /СЗО/, в световен мащаб насе-
лението застарява бързо. Между 2015 и 2050 г. делът на населението над 60 години 
почти ще се удвои, от 12% на 22%. Таблицата показва сравнителен анализ на СЗО 
между 2002 и 2025 г., касаещ страните с най-многобройно възрастно население, спря-
мо общото такова. Разгледани са само страни с население над 10 милиона жители, 
поради което нашата страна не е включена в анализа. 

 
Страни 2002 2025 

Италия  24.5% 34.0% 

Япония  24.3% 35.1% 

Германия  24.0% 33.2% 

Гърция  23.9% 31.6% 

Белгия  22.3% 31.2% 

Португалия 21.1% 29.4% 

Великобритания 20.8% 29.4% 

Испания 22.1% 31.4% 

Франция 20.5% 28.7% 
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Според трудовата заетост, населението като цяло се поделя на население в 
подтрудоспособна /до 14 г./, в трудоспособна /от 15 г. до 65 г./ и надтрудоспособна 
/над 60-65 г./ възраст. От демографска гледна точка условно можем да разделим 
всички страни на две групи. Първата група са държавите с най-голям дял на населе-
нието под 15 г. възраст и с малък дял над 65 години. Това са страните от Африка, 
Азия, Латинска Америка /без Чили, Куба, Япония, Израел и др./. Втората група 
държави са тези със застаряващо население, чиито представители са страните от 
Европа и САЩ, Канада, Австралия, Япония и др. 

Много хора се грижат за своите малки деца или възрастни родители и напускат 
или ограничават своята работа, заради това и поради факта, че държавата не се 
включва активно да ги подпомогне. Броят на часовете, прекарани в неплатен труд за 
грижи, намалява с напредването на възрастта, но остава висок. В цяла Европа, 
Австралия и САЩ, средно, най-малко 13% от хората на възраст 50 и повече години 
съобщават за предоставяне на неформални грижи поне веднъж седмично, най-често 
на свой роднина. В много случаи, грижите за възрастни хора се осигуряват от съпру-
ги, дъщери и снахи. В Италия и Япония, жените в напреднала възраст прекарват по-
вече време в неплатена работа, свързана с грижа за възрастни хора, отколкото жените 
в трудоспособна възраст. 

Глобалната работна сила за социални или здравни грижи играе ключова роля в 
предоставянето на работа за дългосрочно обучение. Секторът на здравеопазването и 
социалната и домашната работа представляват гръбнака на работните места за грижи 
в предоставянето на дългосрочно обучение. По-специално здравето и секторът на со-
циалната работа е основен източник на заетост. Тя представлява 130,2 милиона ра-
ботни места по целия свят, което се явява 3,9% от общата заетост в световен мащаб. 
Именно това е секторът, в който трябва да се инвестира в България, да се премине от 
неформално в мащабно наемане на лица в, надтрудоспособна възраст със сключване 
на трудови догвори и осигуровки. Това е и секторът, където те биха могли да се впи-
шат най-бързо и успешно, участвайки по този начин и в икономиката на пазара. 

 
Възможности за реализация на надтрудоспособното население. 
По данни на СЗО, през 2015 г. в света е имало 2,1 милиарда души, нуждаещи се 

от грижи (1,9 милиарда деца под възраст 15 години, от които 0,8 млрд. са на въз-
раст под шест години и 0,2 млрд. Възрастни хора или такива над средната им про-
дължителност на здравословен живот). До 2030 г. се предвижда броят на нуждае-
щите се от грижи да достигне 2,3 милиарда. 

В чужбина има понятие, наречено „неплатен труд по грижите“ /LTC/, което реал-
но описва дейностите, извършвани за нуждаещи се лица /възрастни или деца/ от тре-
ти лица, без заплащане. Последните са най-често техни роднини. Т.е. това представ-
лява безплатно подпомагане и/или оказване на грижа /БПГ/.  

Според данни от „Световнен доклад за социалната защита 2017-19“ – гр. Женева, 
БПГ представлява основната пречка пред участието на жените на пазара на труда. 
Според доклада, през 2018 г. 606 милиона жени в трудоспособна възраст са се обя-
вили за недостъпни за работа или, че не търсят работа, поради извършване на БПГ. 
Същевременно само 41 милиона мъже са неактивни, поради същата причина. Изчис-
лено е, че 57 милиона неплатени работници осигуряват по-голямата част от работата 
на БПГ в световен мащаб. 

Държавите са проучили редица политики за насърчаване на набирането на пер-
сонал в сектора. Такива политики включват: 
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1)  инициативи, насочени към по-младите работници, навлизащи на пазара на 
труда; 

2)  връщане на работници, които са напуснали пазара на труда; 
3)  политики за преквалификация на безработните или работещите в други сект-

ори, които желаят да сменят кариерното поприще; 
4)  политики за разширяване на кръга от работници извън страната на традицион-

ните канали чрез привличане на мъже и етнически малцинства. 
 

Няколко държави се опитаха да увеличат дела на по-възрастните хора за дълго-
срочна работа за сектора на социалните услуги,. Държавите финансират в значителни 
рекламни кампании, за да се направи секторът по-привлекателен. В Обединеното 
Кралство стартираха подобни кампании като инициативата „Proud to Care“, целяща 
подобряването на информацията сред тези, които предоставят социални съвети за ка-
риера  (учители, служители в центрове за работа, болногледачи, раносвачи на хра-
на, санитари и т.н.), с инициативи като т.нар. „Посланиците на грижите“, които по-
сещават училища и центрове за работа, за да говорят за предлаганите работни места. 
Всички тези дейности сочат еднозначно, че в световен мащаб – нуждата от социални 
услуги ще се засилва все повече и повече, с оглед нарастващия брой на възрастното 
население. Аналогично е и в Р България. Тогава какво е решението? Освен създаване 
на по-добри условия за младите хора, за да искат да се развиват в този сектор, е целе-
съобразно да се ползват наличните ресурси на държавата и то такива, каквито не са 
оползотворени напълно, а именно – настоящето надтрудоспособно население, т.е. ли-
цата над 65-годишна възраст или други, по-ранно пенсионирали се лица. 

Работата на непълно работно време /НРВ/, с добро качество в професиите за по-
лагане на грижи, може да увеличи задържането в сектора. В няколко от европейските 
страни значителният дял на работата на НРВ ограничава привлекателността на секто-
ра, поради ниското заплащане. По-дългите смени се популяризират като начин да до-
стигнат поетапно пълно работно време, включително и чрез комбиниране на различ-
ни работни места в болница, домашни грижи или дневни грижи. В други страни, дъл-
гото работно време може да бъде норма и това важи и за недекларираните работници 
у дома. Няколко страни като Германия и Италия въведоха програми за легализиране 
на работници без статус на пребиваване, но които са ангажирани в сферата на со-
циалните услуги. Франция е разработила данъчни облекчения и по-леки администра-
тивни декларации, за да насърчи декларирането и официалното наемане на такива ра-
ботници. 

Според българското законодателство, към момента в страната ни, ако дадено 
семейство не успее да намери свободно място в държавна ясла/детска градина за 
своето дете, то държавата изплаща около 250 /двеста и петдесет/ лева. Разглежда се 
случай, при който младото семейство не може да си позволи частна ясла. Сумата от 
250 лева е дори по-малка от минималната заплата. В подобни случаи единият от два-
мата родители /най-често майката/ излиза в неплатен отпуск и гледа детето, което 
лишава администрацията/пазара от нейния принос. Не винаги е възможно по-възрас-
тен родител да поеме грижите на детето. В случаите, когато детето има баба и дядо 
/разглеждани като лица в надтрудоспособна възраст/, то това отново е свързано с 
проблема, че единият от тях /най-често жената/ не получава заплащане, за да гледа 
детето.  

В други случаи се налага наемане на болногледач за възрастен човек. Те са осигу-
ряват от държавата, но съществува вариант дъщерята/сина на възрастиня човек, нуж-
даещ се от грижи, да кандидатства сам и да получава минимално заплащане, гледай-
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ки своя родител. В противен случай болногледач се осигурява от Министерство на 
труда и социалната политика, но това не се случва за всяко лице, поради множество 
причини от комплексен характер, най-често свързани с недокомплект на личен със-
тав, ниско заплащане и др.. Средната възраст на респондентите на тази позиция в  
Р България е 47 години, а по заплащане длъжността „болногледач“ се нарежда на 609 
място в страната. Не по-добре изглеждат нещата и с длъжността „Социален/личен 
асистент“, заемаща 604 място по заплащане. Длъжностите са съгласно „Национална 
класификация на професиите и длъжностите в Република България“ /с кодове 5321-
1001 и съответно 5322-1003/. Спокойно тези длжности могат да се изпълняват и от 
лица над 65 години, но е нужна институализация на същите и техният труд да бъде 
оцененадекватно, заплащан и разбира се, да се оказва контрол върху качеството на 
извършваната от тях услуга. 

Семействата винаги ще играят централна роля в дългосрочните грижи за възраст-
ните хора /със специфични потребности/, но промяната на демографията и социал-
ните норми показват, че те сами не могат да посрещнат нуждите на възрастните хора 
в нужния обем. И в двата случая – за малко дете или за лица, нуждаещи се от спе-
циални грижи, трябва да бъде въвлечена държавата по-активно, по начин, който да 
привлече хората в надтрудоспособна възраст да поемат тази огромна „пазарна ниша“. 
Голяма част от това застаряващо население би се раеализирало успешно в социалната 
сфера. Те така или иначе, дори и към момента, голяма част от тях изпълняват сходни 
задачи, но без заплащане. При положение, че бъдат официално наети от държавата, 
чрез сключване на трудов договор и осигуряване, в замяна на пълен или почасов ра-
ботен ден, за да изпълняват задачи, относими към социално подпомагане на трети ли-
ца. По този начин ще се затвори кръга и „ненужните“ ще се превърнат в „нужни“ за 
нуждаещите се, но по начин, по който държавата ще оказва роля и контрол. 

В социалния сектор има достатъчно работни възможности за възрастни хора и 
може да се създадат условия, при които самите те да желаят да продължат да работят 
след пенсиониране: да спечелят допълнителни пари, да помогнат на другите, да се за-
познаят с нови хора, да получат данъчни облекчения или други социални придобив-
ки. За част от нещата са нужни законови промени и преди всичко – политическа воля. 

 
Други възможности за реализация на надтрудоспособното население: 
Има широк спектър от потенциални работни места в сектора на социално подпо-

магане, които могат да бъдат изпълнявани от възрастни хора, но има и други вариан-
ти, извън разглеждания сектор. Много възрастни хора искат да продължат да работят 
в професионалните си области, без да се налага да се ангажират с работа на пълен ра-
ботен ден. Като продават своите умения и споделят знанията си на договорна основа, 
те могат да продължат да работят, като се радват на повече свобода и гъвкавост. По-
добен пример е длъжността „консултант“. Компаниите обикновено наемат консул-
танти за помощ при конкретни проблеми или за насоки по време на преходите. Зап-
лащането може да бъде страхотно – особено ако имате експертния опит, който бизне-
сът търси. Освен това обикновено получавате известна гъвкавост, когато става въп-
рос за определяне на вашите часове и условия на работа. 

Някои възрастни хора започват бизнес след пенсиониране. Трети намират работа 
на непълно работно време. За лицата над 65 години този факт често остава силен мо-
тивиращ фактор: работата след пенсионната възраст може да направи голяма раз-
лика, когато става въпрос за финансиране на бъдещите им години в напреднала въз-
раст. С други думи, най-добрите работни места за по-възрастните работници варират 
в зависимост от целите, способностите, здравето и други фактори на всеки човек. 
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Например, критериите, използвани при намирането на добра работа за жени над 50 
години, които все още имат деца у дома, естествено ще бъдат различни от критерии-
те, използвани при намирането на работа за хора на 80-те, които просто искат да изля-
зат и да общуват няколко пъти в седмица. 

Друг начин човек да сподели знанията си е като пише за това. В тази епоха на ин-
формация много хора търсят авторитетно съдържание онлайн или в печат. Така че, 
ако са експерти по конкретна тема, могат да започнат със стартиране на влог, публи-
куване на статии в различни платформи или  публикации, свързани с тяхната област 
на опит. Разбира се, същото не могат да направят без да познават поне на базово ниво 
технологиите. Държавата би могла да помогне като предостави безплатни курсове за 
лица над 40 годишна възраст. 

Това е добра възможност за последваща реализация в сферата на преподаването. 
Обществените колежи и читалища, както и различни държавин институти, по време 
на провеждане на работни семинари, наемат временни хоноровани лектори, които да 
преподават уроци за професионално развитие или общ интерес. Не е задължително 
условие лицата да са с академични длъжности. Техните знания и опит могат да бъдат 
достатъчни, за да ги квалифицират да преподават отделни уроци.  

Заетостта на по-възрастното население в социалната сфера обхваща приоритетно 
жените. Следва въпроса – освен охранители каква възможност е най-лесно реализи-
руема за мъжете над 65 години? Един от вариантите е държавата да подпомогне /или 
поне да не забранява със закон, както в някои страни/ навлизането на пазара на ус-
луги като Uber и Lyft. Тяхното развитие в страната ще доведе от нуждата от незави-
сими шофьори, които да превозват пътниците от място на място. Тъй като сами лица-
та си задават часове, шофирането при поискване е една от най-гъвкавите работни 
места на непълно работно време за възрастните хора. Всъщност, според проучване на 
Benenson Strategy Group, около 23% от шофьорите на Uber са над 50 години. Освен 
това две трети от изпълнителите на Uber нямат предишна работа като шофьори. Така 
че тези услуги предлагат подходящи работни места за възрастни хора без опит, но 
чисти записи за шофиране. 

След по-продължителен анализ списъкът може да продължава да бъде допълван 
постоянно. С други думи, възрастните хора са широка група с много различни нужди 
и мотивации. Основният извод, който не трябва да се пренебрегва е, че заетостта, 
особено за лицата над 60-годишна възраст, може да бъде наистина положително 
преживяване. Всъщност работните места за пенсионери могат да осигурят очевидни 
и не толкова очевидни предимства като: 

1. Заплащане – без съмнение, допълнителното заплащане /извън получаваната 
пенсия/ често е едно от основните предимства на работата. Продължаването на полу-
чаването на заплата може да забави необходимостта лицата да започнат да използват 
своите пенсионни спестявания. Това означава, че инвестициите им ще продължават 
да растат и ако са управлявали разумно спестяванията си, още няколко години рас-
теж биха могли да доведат до значителна сума; 

2. По-дълъг живот – много работни места помагат на възрастните хора да останат 
активни и ангажирани, което може да има важни ползи за здравето. А това може да 
доведе до по-дълга продължителност на живота. Проучване в Journal of Epidemiology 
& Community Health установи, че отлагането на пенсионирането само за една година 
след 65-годишна възраст може да намали риска от смърт при здрави възрастни хора с 
11 %; 

3. По-изострен умствен капацитет – много работещи възрастни хора смятат, че 
способността им да поддържат добро психическо благополучие е голямо предимство 
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от това да имат работа. (За над 60 % от работещите пенсионери оставането на 
умствена активност е една от основните причини за работа, според проучване на 
Merrill Lynch.) Изследвания в European Journal of Epidemiology показват, че оставане-
то на работната сила може също да забави появата на деменция; 

4. По-голямо цялостно удоволствие – работата може да намали риска от депре-
сия, тъй като пенсионирането може да увеличи този риск с 40 %, според изследване 
на Института по икономически въпроси на САЩ /IEA/; 

5. По-голямо социално благополучие – самотата е нарастващ проблем сред въз-
растните хора. Ето защо работните места за възрастни хора могат да бъдат толкова 
важни. Те предоставят вградени възможности за социален контакт и ангажираност на 
общността. Освен това липсата на другарство на колегите е една от най-популярните 
причини за връщане на работа след пенсиониране, според проучване на Центъра за 
изучаване на застаряването /RAND/; 

6. Нови възможности – преминаването към нова работа или започването на биз-
нес може да бъде трудно, когато човек е по-млад. (Някои хора не могат да си позво-
лят да поемат рискове, защото имат семейства, които да издържат, докато други 
са фокусирани върху различни кариери.) За по-възрастните, пенсионирането може да 
даде нови възможности за реализация; 

7. Здравно осигуряване – след като навършат определена възраст, възрастните хо-
ра често имат нужди от здравни грижи, които не се покриват от здравната каса. Това 
означава, че работните места за пенсионери, които предлагат здравноосигурителни 
обезщетения, могат потенциално да им спестят пари, когато става въпрос за плащане 
на рецепти и медицински грижи; 

8. Повече пенсионни спестявания – всяка година работа добавя повече пари към 
доходите на човек през целия живот, което повишава размера на социалното оси-
гуряване, за което отговаря на условията. Средно, обезщетенията на човек ще се уве-
личават с 8% за всяка година, в която работи след пенсионна възраст. 

Конкретно за работа като социални асистенти /в т.ч. в старчески домове, сана-
ториуми, болници, в частни жилища и т.н./, трябва да се отчете факта, че един въз-
растен човек, когато е заобиколен от други лица, сходни на неговата възраст, би му 
се отразило положително от психическа гледна точка да общува с тях, не би се чувст-
вал изолиран, би намерил по-бързо общ език с тях, понеже няма да е налице този 
„сблъсък на поколенията“. Един 85-годишен възрастен мъж би общувал по-лесно с 
65-годишен мъж, отколкото с 35-годишен такъв, изключвайки субективните фактори 
за характерите на двамата. От друга гледна точка една 60-годишна жена би била 
добра гледачка на малко дете, с огле днейния опит през годините, което ще компен-
сира нейната по-малка физическа подвижност, сравнеине с 20-годишно момиче. 
Трябва да се отчете и факта, че когато по-възрастното население започне да измества 
по-младото от сектора за социално осигуряване, то младото население ще се пренасо-
чи към другия, открития икономически пазар, където ще бъде по-продуктивен и за 
себе си, и за държавата, от гледан точка на услугата /или продукта/, който ще предложи. 

 
Анализ и изводи: 
Целесъобразно и наложително е разработване и приемане на цялостна правно-

нормативна база, актуализиране на действащите правила и процедури в социалната 
сфера, хармонизирани с тези на Европейския съюз, за предоставяне на услуги, за жи-
вот и приоритетно работа на застаряващото население. Тези процеси са неразривно 
свързани с осигуряване на всички граждани на равнопоставен достъп до съвременни, 
ефективни и качествени телекомуникационни и информационни услуги, както и на 
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равни възможности за придобиване на умения за използването им. Основно направ-
ление в работата на държавните органи е създаване на нова среда на живот и работа 
чрез широко използване на нови инфорационни технологии в обществената, полити-
ческата, икономическата и културната сфера. 

С цел подобряване взаимодействието и координацията между държавните инсти-
туции и ведомства, ангажирани в управлението на социалните процеси, е целесъоб-
разно да се създаде специален съвет към „Министерство на труда и социалната поли-
тика“, ангажиран само и единствено с осигуряването на обучението и последващото 
интегриране на надтрудоспособното население на пазара на труда, приоритетно в 
държавния сектор на социалните услуги.  

Целта е съветът да подпомага свръзката между съответните ведомства, местната 
власт и неправителствения сектор, ангажиран по инициативи. 

Без никакво съмнение, политическите мерки, предназначени да окажат влияние 
върху интегрирането на по-възрастното население, имат нужда от време. Въпреки 
това предприетите досега мерки не успяха да впечатлят, а още по-малко да проправят 
пътя за по-добра икономика в България. С темп на икономическа активност малко 
над 4%, хората на възраст над 65 години могат да се разглеждат като неизползван по-
тенциал за изпразване на местния пазар на труда. Наистина, изключително ниските 
нива на пенсиите като цяло, с минимална пенсия от около 180 евро към януари 2022 г., 
принуждават възрастните хора да продължат да работят в сивата икономика или поне 
да се включат в дейностите „направи си сам“, за да допълнят ограничените ресурси, 
които те получават от обществената пенсионна система. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ ЛИЦА 
 

Андрияна Андреева1 
Икономически университет – Варна 

 
CONTENT OF THE EMPLOYMENT RELATIONSHIPS  

OF THE HABILITATED PERSONS 
 

Andriyana Andreeva 
 
Резюме: В настоящата работа се разглежда съдържанието на трудовите право-
отношения на хабилитираните лицa. Изследва се спецификата на тези правоотно-
шения базирайки се на общата постановка за трудово правоотношение, пречупена 
през спецификата на обществените отношения в сферата на висшето образование. 
В сравнителноправен план се прави съпоставка със служебните правоотношения. 
Специално внимание е отделено на правата и задълженията на хабилитираните ли-
ца, като са изведени класификации с практическо и теоретично значение. На база 
на извършения правен анализ авторът прави изводи и отправя препоръки за прило-
жение на нормите на практика.  
Ключови думи: хабилитирани лица, трудови правоотношения, висше образование, 
висши училища,  трудови права и задължения. 
 
Abstract: The present work examines the content of the employment relationships of the 
habilitated persons. The specificity of these legal relations is studied based on the general 
statement of employment relationship, refracted through the specifics of the public relations 
in the sphere of the higher education. In comparative legal plan a comparison is made with 
the civil service relationship. Special attention is paid to the rights and obligations of the 
habilitated persons and classifications with practical and theoretical importance are 
drawn. Based on the legal analysis the author makes conclusions and recommendations for 
application of the norms in the practice.  
Key words: habilitated persons, employment legal relations, higher education, higher schools, 
labour rights and obligations. 

 
 

Въведение 
Висшето образование в България в своя съвременен период е подвласно на дина-

миката на обществените процеси. Това неизменно рефлектира и върху нормативната 
уредба, която се адаптира както с националните особености на висшето образование, 
така и на световните тенденции и изискванията на европейското образователно 
пространство. Преосмислянето на националните политики в тази област е непрекъс-
нат процес продължаващ вече повече от десет години. Изследвайки проблематиката 

                                                 
1 Андрияна Андреева, доктор по право, доцент в Икономически университет – Варна, ръково-
дител катедра „Правни науки“, директор на Център магистърско обучение; e-mail: 
a.andreeva@ue-varna.bg 
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на трудовите правоотношения на хабилитираните лица през призмата на нормативна-
та уредба актуалността на поставения въпрос е безспорна предвид значението на 
академичния състав за постигане на високо качество на образователната услуга и зна-
чимост на научните изследвания. 

Цел на настоящата разработка е анализиране съдържанието на трудовите пра-
воотношения на хабилитираните лица. Да се изследва по-детайлно спецификата на 
тези правоотношения базирайки се на общата постановка за трудово правоотношение 
пречупена през спецификата на обществените отношения в сферата на висшето обра-
зование. В сравнителноправен план се прави съпоставка със служебните правоотно-
шения. Специално внимание е отделено на правата и задълженията, като са изведени 
класификации с практическо и теоретично значение. На база на извършения правен 
анализ авторът прави изводи и отправя препоръки за приложение на нормите на 
практика. 

За реализирането на поставената цел авторът си поставят следните изследова-
телски задачи: да се направи анализ на института на трудовото правоотношение на 
хабилитираните лица; да се анализират и класифицират съвкупността от права и за-
дължения на хабилитираните лица; на база на извършения анализ да се обосноват из-
води и препоръки относно приложимата правна уредба. 

Настоящата работа съчетава изследователски методи, ползвани в правната докт-
рина, като нормативен, сравнителноправен, индукция и дедукция. Авторът поставя 
ограничение в изследването, като се анализира само съдържанието на трудовото пра-
воотношение в неговия материалноправен аспект и с акцент правата и задълженията 
единствено на едната страна от правната връзка – хабилитираното лице. В своята ця-
лост въпросите за трудовите правоотношения на членовете на академичния състав са 
обект на следващи изследвания на автора. Материалът е съобразен с националното 
законодателство към 15 ноември 2021 г. 

 
1. Съдържание на трудовото правоотношение на хабилитираните лица  
Отношенията между хабилитираното лице – доцент или професор и висшето учи-

лище/научна организация са уредени като трудови правоотношения. В този смисъл за 
тях са валидни всички характеристики на класическото трудово правоотношение, 
обогатени с определени специфики, които ще бъдат засегнати в настоящата част от 
изследването. Понятието правоотношение е сравнително ново (съпоставено с терми-
ни утвърдени в правото от векове). То възниква доктринално, като е формулирано за 
пръв път в областта на гражданското право от Фридрих Карл фон Савини през XIX век, 
като „правна връзка между две лица“ (Мингова, 2012 : 600). В българското право тер-
минът правоотношение е застъпен широко, както в правната доктрина, така и зако-
нодателно. Нормативната употреба на понятието го свързва все по-често с неговото 
отраслово проявление2. В трудовото законодателство термините трудово правоотно-
шение и трудово отношение са изключителни широко застъпени, както в общото тру-
дово законодателство3, така и в специалната нормативна уредба4. Съгласно чл.15, ал. 2 от 

                                                 
2 Правоотношението като понятие относимо към конкретни правни отрасли се среща в източ-
ниците, например: гражданско правоотношение (чл.124, ал.3 и 5 ГПК), търговско правоотно-
шение (чл. 365 ГПК – което се извлича по тълкувателен път и не е изрично и терминологично 
зададено) и др. 
3 Термините се срещат близо 100 пъти, като примери за това са: чл.1, ал.1 и 2, чл.10, ал.1 и 2, 
чл.63, ал.3, чл.76, чл.86, ал.1-7, чл.96, ал.1-4 и др. от КТ 
4 Така например чл.29, ал.2, чл.86, ал.6 от ЗВО, чл.15, ал.2, § 5 , ал.3 и ал.4 от Преходни и 
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ЗРАСРБ академична длъжност се заема по трудово правоотношение. Присъеди-
няваме се към становището на проф. Мръчков, че отрасловото правоотношение има 
важно практическо значение. Тези правоотношения служат за основен разграничи-
телен белег и за определяне на отрасловия характер на субективните права, с всички 
произтичащи от това правни последици за тяхната защита и реда за осъществяването 
ѝ (Мръчков, 2017 : 126). Спецификите на трудовите правоотношения с членовете на 
академичния състав са изследвани от редица автори в българската трудовоправна 
доктрина, като разработките са провокирани от новия ЗВО, съответно ЗРАСРБ 
(Средкова, 1996 : 52) (Стайков, 2012 : 347) (Мингов, 2013 : 5). 

Съдържание на всяко правоотношение, а следователно и на трудовото са правата 
и задълженията на страните. Субективното право и правното задължение са взаимо-
свързани, тяхното съдържание си противостои, но изпълнението на задълженията се 
явява гаранция за удовлетворяването на правата.  

Акцент в изследването е поставен на материалноправните въпроси. Субективно-
то право, като общо правно понятие и субективните трудови права, като особена от-
раслова група субективни права са предизвиквали интереса и са анализирани много-
кратно в правната доктрина (Неновски, 1991 : 9) (Михайлова, 2009 : 194) (Стоилов, 
2016 : 42). Развитието на теорията за субективните права в България се свързва с раз-
витието на правото след Освобождението на страната. В своята еволюция субектив-
ните права следват периодите на обществена промяна в страната. Условно могат да 
се обособят три периода (Ханев, 2016 : 9)5 всеки един от които спомага да се вникне, 
както в същността, така и да се разбере ролята на субективното право в националната 
ни правна система. Основополагащ за развитието на правната доктрина и като цяло 
за навлизането на идеите за субективните права в България се явява първият период. 
В него безспорен е приносът на В. Ганев и Ц. Торбов. Именно теорията на В. Ганев е 
в основата на съвременната доктрина за субективните права у нас (Ганев, 1992 : 9), 
изградена около две оси, съответно за „правната реалност“ и „правното явление6“7 
(Ташев, 2007 : 26). Тази теория съответства на схващането развито от класическата 
теория за субективните права, като Ганев ги определя като „вторични правни после-
дици“ (Ганев, 1992 :9) (Ташев, 2010 : 288). Друг виден учен Ц. Торбов изследва 
субективните права през призмата на философския подход, като от гледна точка на 
ролята им в правната система приема, че субективните права предоставят на своите 
титуляри „известна правна власт“ (Торбов, 1992: 411).  

                                                                                                                            
заключителни разпоредби на ЗРАСРБ 
5 В този смисъл вж. Ханев, Д. Теория на субективните права и интерпретацията й в българска-
та общотеоретична литература. В: Studia Iuris [онлайн]. Пловдив, 2016, с.9. Според Ханев пър-
вият период обхваща времето от края на XIX век до края на Втората световна война. Вторият 
период е периодът на социализма, а третият обхваща годините от края на 80-те год. На XX век 
до наши дни. 
6 Елементите на правното явление в теорията на В.Ганев са: юридическите факти, правните 
последици, правните субекти, правните обекти и правната норма. 
7 В правната теория няма единомислие относно съотношението между правна реалност и прав-
но явление според теорията на В. Ганев. По този въпрос Р. Ташев счита, че „правната реал-
ност“ и „правното явление“ следва да се разбират като „система“ и „елемент от системата“ – 
вж. Ташев, Р. Теория за правната система, С.: Сиби, 2007, с. 26.  За разлика от него Ханев, Д. 
мисли, че идеята за правната реалност В. Ганев търси отговор на въпроса за същността на пра-
вото в статичен план, а правното явление е проекция на неговото разбиране за динамичния ха-
рактер на правния ред. Вж. Ханев, Цит. съч., с.10. Считаме, че и двете становища могат да бъ-
дат споделени и не са противопоставими, а се допълват. 
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Вторият период – социалистически е повлиян от тази идеология и въпросът за 
субективните права не стои в центъра на доктриналните търсения. Можем да от-
кроим приноса на проф. Н. Неновски, който приема, че „…ценностите имат образа на 
юридически права и свободи“ (Неновски, 1983: 92). По темата изследвания имат и 
други автори, като В. Вълканов и М. Михайлова (Вълканов,  1987 : 10) (Вълканов, 
1990 : 20) (Михайлова, 1968) (Михайлова, 1966 : 169). 

Третият период съответства на демократичните промени в страната и отново су-
бективните права са изправени пред предизвикателството да бъдат съответни на об-
ществените потребности, на новите непознати за страната ни обществени отношения. 
От средата на XX век и началото на XXI век се наблюдава тенденция за субективира-
нe на правото (от френски subjectivation) (Dabin, 1952 : 165) (Michaelides-Nouaros, 
1996 : 216) (Roubier, 1969 : 77) (Carbonier, 2001 : 194) (Торбов, 1992 : 413) (Мръчков, 
2017 : 31),8 която включва: обхващане, изпълване на цялото обективно право с голям 
брой нови „наименувани“ и „ненаименувани“ субективни права (Roubier, 1969 : 
145)9. В изследването се прави анализ на съдържанието на трудовите правоотноше-
ния при хабилитираните лица, като и в тази област се наблюдава разрастване на пра-
вата по вид и съдържание, като процесът не е еднократен, напротив обогатяването на 
„каталога“ от права се свързва с естествения ход на еволюция в правото. Развитието 
на правото, респективно на субективните права в т.ч. и трудовите може да се пред-
стави и посредством синергитичната парадигма. В българската правна литература 
този термин не е популярен, но навлиза в научно обръщение (Димитров, 2010 : 39). 
Проф. В. Мръчков е този който обосновава приложимостта на синергетиката и синер-
гитичната парадигма в правото и към субективните права (Мръчков, 2017 : 45). 
Терминът „синергия“ навлиза и в европейската правна литература (Servais, 1997 
:286). Предмета на правно регулиране е много разнообразен и за да обхване по мак-
симално добър начин и да урегулира обществените отношения в конкретна хипотеза 
са необходими познания в свързаните с нея области. Така например за регулиране на 
обществените отношения в сферата на науката и образованието се изискват познания 
не само в областта на специалното административно право, но и в трудовото, което 
регулира труда на членовете на академичния състав и на други лица заето в образова-
нието. Правото има специфична правна техника – нормативна парадигма, която след-
ва задължителни правила и се съобразява с действието на множество фактори при из-
готвянето на нормативните актове. Тази теза е застъпена и от Недялкова (Недялкова, 
2018 : 190), като посочва, че правните норми са един от основните елементи за осъ-
ществяване и развитие на социално – икономическите отношения.  

За да вникнем в същността на субективните права следва да се спрем и на въпро-
са за субекта, защото няма субективни права без субект (Мръчков, 2017 : 55). В хипо-
тезата на трудово правоотношение сме изправени на плоскостта на частноправните 

                                                 
8 Това понятие е въведено и използвано и в българската правна литература от проф. Торбов- 
Торбов, Ц. История и теория на правото. С.:БАН 1992, 413-414), макар че не е получило широ-
ко използване в правната доктрина, каквото заслужава според проф. В.Мръчков, Мръчков, В. 
Субективно право и субективни трудови права, изд. Сиби, С., 2017, с.31. 
9 Въпреки  терминологичното сходство не може да се прави механично пренасяне на класифи-
кацията в субективните права с тази при договорите. В тази връзка подкрепяме изразеното от 
проф. Мръчков. относно принадлежността на определени субективни права към групите. Нап-
ример в първата група наименовани  се отнася правото на труд ( чл.48, ал.1, изр.1 от КРБ), пра-
вото на платен годишен отпуск (чл. т.155, ал.1 от КТ) и др. При тях законодателят в нормати-
вен акт е дал словестно обозначение на правото. При втората група ненаименовани права, 
съответното благо се извежда по пътя на тълкуване.  
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връзки и въпреки осъществяването на специфична трудова функция страните са рав-
нопоставени – работодател – висше училище/научна организация и работник – хаби-
литирано лице. Носителят на субективното право в случая се явява хабилитираното 
лице – доцент или професор. 

При служебното правоотношение развитието на отношенията между правните 
субекти е подчинено на субординацията, като безспорно това рефлектира и по посока 
на правата, съответно задълженията им. Въпросът за субординацията е обект на за-
дълбочено изследване в други науки, като например обща теория на мениджмънта, 
където правата на заетите лица се разглеждат и в контекста на процеса на вземане на 
решения и необходимата за целта информация (Серафимова, 2015 : 15). 

 

Считаме, че настоящата уредба и принадлежността ѝ към трудовото законодател-
ство позволява максимална свобода за реализиране на функцията на хабилитираните 
лица, съобразявайки се със спецификите, които налагат някои административни 
елементи.  

Гореизложеното за свободната воля на субекта на правото се допълва и с принци-
па на академичната автономия (Димитрова, 2017 : 407) (Славова, Андреева, Димитро-
ва, 2019 : 398)10, който е определящ за развитието на отношенията в сферата на вис-
шето образование и рефлектира и върху трудовоправните връзки, респективно върху 
съдържанието им – субективните права на техните страни. В университетите е гаран-
тирана академичната свобода в изследователската и преподавателска дейност и сво-
бодното изразяване и обмен на идеи (Кипър, Гърция, Холандия, Австрия) (Славова, 
Андреева, Димитрова, 2019 : 398)11. 

Субективното право като понятие се свързва преимуществено с правната доктри-
на и за съжаление не е толкова разпространено и утвърдено в нормативната термино-
логия12. Въпреки интензивното развитие на видовото разнообразие на субективните 
права във всички отрасли на частното право, вкл. и трудовото и тяхното обогатяване 
с нови категории (като социалните, интелектуалните и др.) все още националният за-
конодател се въздържа от използването на термина в нормативните източници. Су-
бективното право е сложно и „отворено“, „рамково“ понятие (Larenz, 1980 : 183). 
Придържаме се към разбирането утвърдено в националната и чуждестранна доктрина 
относно елементите, които структурно изграждат неговото съдържание (Мръчков, 
2017 : 75) (Dabin, 1951 : 55) (Roubier, 1969 : 64) (Lazenz, 1980 : 183) (Братусь, 1950 : 8) 
(Пионтковский, 1958 :28) (Строгович, 1966 : 166) (Толстой, 1959 :49) (Алексеев, 1982 
:115) (Стоилов, 1989 : 101) (Ташев, 2010 :283) (Келзен, 2016 : 42).  

 

                                                 
10 Повече за принципа на академична автономия вж. Димитрова, Д. Форми и граници на акаде-
мичната автономия. VIII международна научна конференция „Икономиката в променящия се 
свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 
1, 2017, 407-417. Висшите училища се ползват с автономия, която произтича от принципа на 
самоуправление и академична свобода и обхваща: академични, административни, икономичес-
ки и финансови дейности, свързани с управлението им. Висшите училища са независими в съз-
даването на вътрешна организационна и управленска структура. Те установяват свои вътрешни 
правила, определят броя на служителите, правата и задълженията на членовете на институ-
цията, имат право да управляват, да използват и да се разпореждат със своето имущество. 
11 Законодателни проучвания на Народното събрание по въпроси на академичната автономия в 
редица европейски страни,  http://www.parliament.bg/students/index.php?action=displays&id=150 
12 Например терминът субективно право се среща в Закона за гражданската регистрация (чл.1, 
ал.3), в Закона за вероизповеданията (чл.2, ал.1). 
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2. Права и задължения на хабилитираните лица. Класификация и специфики 
Индивидуалните трудови правоотношения на хабилитираните лица са правната 

форма за осъществяване на правото на труд на тези членове на академичния състав. 
От една страна тези правоотношения съдържат белези характерни за общото понятие 
„индивидуално трудово правоотношение“, а от друга страна в тях се отразяват специ-
фиките на престирането на работна сила в сферата на висшето образование. С оглед 
на това изясняването на същността и правната му уредба е с основополагащо значение. 

В областта на трудовото право по проблематиката на индивидуалното трудово 
правоотношение са работили видни юристи и техните разработки са принос в правна-
та доктрина и базисни при изследване на специални хипотези на понятието, какъвто е 
изследвания проблем. Сред тях могат да бъдат посочени проф. Илия Янкулов 
(Янкулов, 1946 : 98), проф. Любомир Радоилски (Радоилски, 1957 : 20), проф. Кругер 
Милованов (Милованов, 1976) (Милованов, 1988 : 20), проф. Васил Мръчков (Мръч-
ков, Средкова, Василев, 2009 : 19) (Мръчков, 2010 : 173), проф. Атанас Василев 
(Василев, 1997 : 112), проф. Емил Мингов (Мингов, 2003 : 63) (Мингов, 2004 : 7) 
(Мингов 2010 : 77). 

Съдържанието на трудовото правоотношение на хабилитираните лица по подо-
бие на класическата конструкция при традиционното трудово правоотношение се 
състои от правата и задълженията на страните. От тази гледна точка можем да го ха-
рактеризираме, като сложно, т.к. обединява комплекс от права и задължения. В тру-
довоправната теория субективното право се характеризира с елементите – благо, 
мяра на поведение, свобода при упражняването му, искане за насрещна дължимост, 
пряка акция или право на иск (Мръчков, 2017 : 75). В основата на гражданския статут 
правните школи поставят следващите се на същия права и свободи. Определяйки то-
зи статус, като система от норми, дефиниращи положението на индивида в социален 
и с оглед на взаимовръзката му с държавата аспект, те винаги са предпоставяли пра-
вата и свободите, респективно обхвата на държавната намеса в тях, като показател и 
коректив на правовост в управлението. (Андреева, Йолова, 2016 : 73) (Андреева, 
Йолова, Димитрова, 2004 : 38) (Димитрова, 2019 : 56) (Димитрова, Матеева, Димит-
рова, 2020 :13)  

 

Тази съвкупност от права и задължения при хабилитираните лица е изградена ус-
ловно на две нива: 
 права и задължения произтичащи от нормите на общото трудово законода-

телство (КТ). Същите са заложени в разпоредбата на чл.124 от КТ, който ги 
определя, като комплекс от насрещни права и задължения на страните по 
правоотношението. В този смисъл явявайки се работник или служител, хаби-
литираното лице има основните задължения свързани с: 

 предоставянето на работната си сила на работодателя за изпълнение на опре-
делената трудова функция. В конкретика трудовата функция е свързана с 
осъществяване на преподаване в степените на висшето образование във вис-
шето училище и извършване на научноизследователска дейност; 

 спазване на установената трудова дисциплина.  
Тези задължения са конкретизирани в следващите две норми от КТ – чл.125 и 

чл.126. В контекста на извеждането им спрямо хабилитираните лица те касаят: точно 
и добросъвестно изпълнение на работата, спазване на работното време, на определе-
ните начини на работа относно изпълнението на трудовите функции на останалите 
работници и служители (в случая на останалите лица от академичния и администра-
тивния състав на висшето училище /научна организация), опазване имуществото на 
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работодателя, да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; да 
изпълнява законните нареждания на работодателя; да бъде лоялен към работодателя, 
като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него 
сведения, както и да пази доброто име на висшето училище/ научна организация; да 
спазва вътрешните правила, приети във висшето училище/ научна организация и др.  

 

Индивидуалните права на хабилитираните лица произтичащи от нормите на об-
щото трудово законодателство и в този смисъл присъщи на всички работници и слу-
жители, могат да бъдат разделени на две големи групи:  
 свързани с установяване и развитие на трудовото правоотношение, където 

включваме правото на работно време, на почивка и отпуск, на трудово въз-
награждение, на здравословни и безопасни условия на труд и 

  права, свързани с възможностите за прекратяване на правоотношението 
(Андреева, Йолова, Александров, 2020 : 29).  

Над тези права и задължения, явяващи се основа определена от общото трудово 
законодателство и явяващи се съдържание по традиционното трудово правоотноше-
ние се наслагват специфичните права и задължения регламентирани в специалните 
източници. Сред тях Глава шеста от ЗВО – Академичен състав на висшите училища в 
разпоредбите на чл.55 и чл.56 урежда правата и задълженията на членовете на акаде-
мичния състав във висшите училища. Същите са разписани и относими спрямо всич-
ки академични длъжности, като законодателят не прави диференциация спрямо хаби-
литирани и нехабилитирани лица. В този смисъл е и съдебната практика.13 

Предвид това правата и задълженията на хабилитираните лица ще бъдат разгле-
дани извеждайки класификациите и анализът им от общите (т.е. относими, както за 
хабилитирани, така и за и нехабилитирани лица).  

 
Правата на хабилитираните лица следват от чл.55 от ЗВО и могат да се класи-

фицират в следните групи: 
 

 Права свързани с управлението на висшето училище (академични избирател-
ни права).  

Към тази група следва да бъде отнесено правото по чл. 55, т.1 от ЗВО – да изби-
рат и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище, ако не са препо-
даватели по чл. 52. Това право е поставено на първо място в системата на правата въ-
ведена в ЗВО. Водени от подредбата, можем да направим извод за значимостта, която 
законодателят му отрежда. Управлението на висшето училище се осъществява от ор-
ганите, регламентирани в ЗВО и действащи в съответствие с принципа на академична 
автономия. Те ръководят дейността му и осъществяват държавната политика и цели-
те заложени в мандатната програма за съответния период. Принципът на академична-
та автономия14 е регламентиран за първи път в българското законодателство с прие-

                                                 
13 Решение № 2894 от 5.03.2009 г. на ВАС по адм. д. № 15682/2008 г., 5-членен с-в, докладчик 
съдията Георги Ангелов Целта на конкурса за научното звание „ассистент” е възникването на 
трудово правоотношение между висшето училище и лицето, спечелило конкурса – чл. 54, ал. 3 
вр. чл. 49 и чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗВО. С включването му в научно-преподавателския състав на учи-
лището лицето придобива еднакви права и задължения с хабилитираните преподаватели 
(доценти и професори) – чл. 54 и чл. 55 ЗВО. 
14 Принципът на академична автономия е залегнал в нормата на Чл. 19 от ЗВО. Съгласно ал.1  
Висшите училища се ползват с академична автономия. В нея намира израз интелектуалната 
свобода на академичната общност и творческата природа на образователния, изследователския 
и художествено-творческия процес като върховни ценности. Формите на академичната автоно-
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мането на Законът за академичната автономия на висшите учебни заведения15. Въп-
реки краткото си действие (пет години) този нормативен акт се явява реализация на 
вековната борба за отстояване стремежа на висшите училища и на техния академичен 
състав за академични свободи и самостоятелност в управлението. Следосвобожден-
ският период и нормативната уредба на висшето образование е била обект на научни 
изследвания. Според Баламезов (Баламезов, 1993 : 321) университетската автономия 
бива: научна и административна. Важна за преподавателите се явява първата – нари-
чана още свобода на науката, според която „всеки да може да доказва устно и печат-
но в научни среди и публични събрания, каквато иска теза“, а професорите да могат 
свободно да излагат в лекциите си своите разбирания. 

Актуалната нормативна уредба на академичното самоуправление се съдържа в 
Глава четвърта от ЗВО16.  

Академичното самоуправление е една от трите форми на академична автономия. 
Именно посредством нея висшите училища уреждат устройството и дейността си във 
вътрешните си правилници. В текста на чл. 55, т.1 всъщност са съчетани две само-
стоятелни избирателни права произтичащи от трудовото правоотношение на лицата – 
да избират и да бъдат избирани. 

Първото от тях е активното академично избирателно право, изразяващо се във 
възможността на член на академичния състав да участва в провежданите избори в 
рамките на съответното висше училище и посредством своя вот да формира изборни 
органи на управление на различни нива и структури – катедра, факултет, департа-
мент, колеж, университет. 

Втората разновидност е пасивно академично избирателно право, изразяващо се 
във възможността едно лице – член на академичния състав на висшето училище да се 
кандидатира и да участва в изборите за съответния орган на управление. 

Съгласно чл. 24, ал.1 органи за управление на висшето училище са Общото съб-
рание, академичният съвет и ректорът. Нормативният анализ на текстовете на чл. 27 
и чл. 30 показва, че членовете на академичния състав присъстват, като част от струк-
турния състав на всеки един от колективните органи – ОС и АС. Нормите дават и яс-
ни указания спрямо висшите училища какво е съотношението хабилитирани – неха-
билитирани лица в състава на тези органи. По този начин законодателят определя 
правата свързани с управлението на висшето училище в един общ текст за членовете 
на академичния състав, но същевременно в пасивното право за кандидатиране за кон-
кретните органи поставя завишени изисквания, а именно – хабилитирано лице. Така 
например такова изискване съгласно чл.31 от ЗВО е въведено за ректор, декан и ди-
ректор на филиал, департамент или колеж. За тези длъжности се избират хабилитира-
ни лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. Освен тези 
длъжности изискване спрямо кандидатите да са хабилитирани лица е въведено и при - 
зам. Ректорите (чл.32,ал.1), директор на колеж (чл.26г), ръководител катедра (чл.26д).  

                                                                                                                            
мия са регламентирани в ал. 3 и включват: академични свободи, академично самоуправление и 
неприкосновеност на територията на висшето училище. Вж. по темата Димитрова, Д. Форми и 
граници на академичната автономия. VIII международна научна конференция: Икономиката в 
променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), В., 2017, 
с.407-417;  
15 Закон за академичната автономия на висшите учебни заведения, ДВ, бр. 10 от 1990 г.  
16 В много европейски страни, като Литва, Италия, Латвия, Словения, Испания, Австрия, 
Чехия и др. понятието академична автономия не е законово определено, но реално висшите 
училища в тези страни се ползват с автономия. Вж. https://www.parliament.bg/ students/ 
index.php?action=displays&id=150 
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Направеният анализ позволява да се формулират някои изводи: 
 На първо място правото на участие в управлението на висшето училище е 

предоставено на членовете на академичния състав. Това е проява на демо-
кратизъм в управлението предоставяща на всеки един от академичния състав 
независимо от конкретната академична длъжност, която заема да участва във 
формирането или да бъде част от ръководните органи. 

 На второ място законодателят е отчел значимостта на хабилитираните ли-
ца, тяхната роля и място в системата от академични длъжности и по тази 
причина спрямо тях правото да участват в управлението е детайлизирано в 
редица текстове, касаещи конкретните органи за управление. 

 

 Права свързани с преподаването (провеждане на обучението) във висшето 
училище.  

Тази група е една от най-значимите предвид факта, че с нея се свързва основната 
дейност на висшето училище. Законовата регламентация на тези права се съдържа в 
т.2 и обхваща – правото да разработват и да преподават учебното съдържание на 
своята дисциплина свободно и в съответствие с изискванията на учебния план и 
учебните програми. 

Нов момент отразяващ държавната политика по осъщетвяване на мост между 
различните образователни степени е нормата на чл.56а. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2020 г.) 
При споразумение по чл. 21, ал. 1, т. 16 лицата, заемащи академична длъжност във 
висшето училище, могат да изпълняват до 30 на сто от норматива си за учебна зае-
тост и в гимназията, в средното или в специализираното училище с учебни часове по 
учебен предмет или модул съответно от профилираната, професионалната и специали-
зираната подготовка по ред, определен в правилника за дейността на висшето училище. 
 Права свързани с научноизследователска дейност.  
Към тази група се отнася правото предвидено в чл.55, т.3 – свободно да провеж-

дат, съобразно своите интереси, научни изследвания и да публикуват резултатите от тях; 
 Права касаещи осъществяването на експертна дейност – т.4. да извършват 

консултантски и други услуги, свързани с предмета на дейността им във вис-
шето училище, при условия и по ред, определени в правилниците на висшето 
училище; 

 Права свързани с научните изследвания и научното израстване: 
 т.5. да ползват цялата база и възможности на висшето училище за научното 

си израстване. Свързано с това е и правото преподавателите по чл. 48, ал. 1 
на всеки 7 години да ползват до една академична година за творческото си 
развитие. През тази година на тях не им се възлага учебна заетост. Във вре-
мето за творческо развитие се включват и специализациите извън висшето 
училище с продължителност повече от три месеца. Решението се взема от 
факултетния съвет; 

 т.6. да популяризират резултатите от собствените изследвания и от постиже-
нията на световната наука по съответните основни области на науката. 

Тези права произтичащи от ЗВО са не само част от субективните трудови права 
на хабилитираните лица, те се явяват и обвързани с държавната политика в областта 
на научните изследвания.  

Считаме, че в тази си част, касаеща научните изследвания субективните трудови 
права следва да бъдат актуализирани (Dimitrova, 2019, 152) (Димитрова, 2020 : 210). 
Не съответства на съвременното обществено развитие регламентирането им по този 
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декларативен начин без предоставянето на реални гаранции за тяхното изпълнение. 
Следва да се регламентират и насрещните задължения на висшите училища /научни 
организации, респективно МОН (като представител на държавата) свързани с осигу-
ряване на участие на българските учени в национални, европейски и международни 
научни мрежи, програми и инициативи и осигуряване на възможности на български-
те учени за разпространение на научните резултати; регулярни научни специализа-
ции във водещи научни центрове. Популяризиране на научните постижения чрез 
официални информационни канали на висшето училище, научна организация, МОН.  

Субективните права като цяло, а в това число и субективните трудови права на 
хабилитираните лица съдържат благоприятна последица за своите носители. Тя се 
състои и в яснотата и сигурността на правата (Мръчков, 2017 : 77). Това се въздига 
във върховен принцип и от абз. 3 от преамбюла на Конституцията.17 

Това се свързва и с възможността на титуляра на субективното право да изисква 
от насрещния задължен субект определено поведение. Затова важен елемент от съ-
държанието на субективните права на хабилитираните лица е възможността заемащи-
те тези академични длъжности (доцент или професор) да изискват от висшето учи-
лище /научна организация да изпълнят насрещно задължение. Това искане се явява 
претенция на правоимащото към задълженото лице. Претенцията е част от съдържа-
нието на субективното право, като до момента на предявяването ѝ тя е в латентно 
състояние и проявява своята „правна енергия“ с предявяването ѝ (Кожухаров, 1958 
:15) (Калайджиев, 2013 : 42).  

В рамките на трудовото правоотношение на хабилитираните лица реализацията, 
упражняването на субективните права не се свежда само до извличането на материал-
ни и нематериални блага от техните носители – доценти и професори. Те се свързват 
и с удовлетворяване на една по-висша ценност в полза на цялото общество, с благото 
на другите членове на обществото и с качествено висше образование. Именно поради 
това реализацията на субективните права следва да се извършва с активното пове-
дение и на двете страни на носителя – хабилитираното лице – посредством предявя-
ване на претенцията и на насрещната страна – висше училище/научна организация – 
с активизиране на поведението ѝ по изпълнение на задълженията с което гарантират 
и обществения интерес.  

В тази връзка считаме, че законодателството ни в областта на висшето образова-
ние и в частност субективните права на членовете на академичния състав следва да 
се актуализира и дообогати. Предложенията ни са за нормативно регламентиране на 
нови права на учените и допълване на съществуващи. Тези идеи касаят дообогатя-
ване на субективните права, в посока тяхното разширяване и прецизиране с оглед 
максималното им съответствие с обществените отношения в съвременния период. 

 

 Въвеждане на стимули при постигнати високи научни резултати. 
В тази връзка е добре да се обмисли за актуализиране структурата на работната 

заплата на учените, като да се въведе компонент – ДМС, обвързан с конкретни науч-
ни резултати18.  

Съгласно чл. 92 от ЗВО, правилата за формиране на възнагражденията на работе-
щите в държавните висши училища се определят с акт на Министерския съвет19, съо-

                                                 
17 Вж. Конституция на Република България – „като издигаме във върховен принцип правата на 
личността, нейното достойнство и сигурност”. 
18 Прочее, възможността за предоставяне на стимули и поощрения е уредена в сферата на пред-
училищното и училищното образование в чл.246 / 247 от ЗПУО. 
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тветно приложение намира и общата регламентация по КТ и Наредбата за структура-
та и организацията на работната заплата /НСОРЗ/. 

Разпоредбите на правилника, касаещи планирането, формирането и реда за отчи-
тане на индивидуалната нормативна заетост на всеки преподавател, както и условия-
та, при които се дължат други допълнителни трудови възнаграждения за отчетената 
за определен период над норматива дейност, в т. ч. и размерите на тези възнагражде-
ния, имат значението на „вътрешни правила” по смисъла на субсидиарно приложи-
мите чл. 242, чл. 244 КТ, чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата20. 

 Реално обвързване на заплащането с научните резултати; 

 Учебната натовареност на учените-преподаватели във висшите училища, 
осигуряваща времеви ресурси за научноизследователскатата дейност. 

Субективните трудови права на хабилитираните лица са едната страна, която от-
разява тяхното благо, съответно благоприятните правни последици за техния носи-
тел. Наред с тях обаче, като субект на трудовото правоотношение хабилитираните 
лица са натоварени и с определени задължения. Именно посредством взаимообвърза-
ността на правата и задълженията на двете страни по правната връзка се осъществява 
и предназначението ѝ не само в техен интерес, но и в полза на обществото.  

Специфичните задължения на членовете на академичния състав са заложени в 
разпоредбата на чл.56, ал.1 от ЗВО. По сходство с начина на формулиране на субек-
тивните права, законодателят не е направил диференциация и в задълженията им. Те 
са дадени спрямо всички академични длъжности, а в това число и към хабилитирани-
те лица.  

Членовете на академичния състав са длъжни: да изпълняват задълженията си в 
съответствие с кратка характеристика или описание на работата по чл. 127, ал. 1, т. 4 
от Кодекса на труда и утвърдения индивидуален план за дейността си; да съблюдават 
научната и професионалната етика; да спазват правилниците на висшето училище; да 
не провеждат политическа или религиозна дейност във висшето училище; да разрабо-
тят и да оповестят по подходящ начин описание на водения от тях лекционен курс, 
включващо брой, заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, 
препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на 
знанията и уменията. 

Висшето училище има право да поставя допълнителни условия и изисквания към 
членовете на академичния състав в правилниците на висшето училище или в трудо-
вия договор. 

В правилниците на висшето училище се определя работното време на членовете 
на академичния състав, обемът и видът на учебните и други задължения и условията 
за тяхното изпълнение. 

 
Заключение 
В обобщение можем да направим някои изводи относно правата и задълженията 

на хабилитираните лица: 

                                                                                                                            
19 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛ-
НАТА ЗАПЛАТА ЗА НАЙ-НИСКАТА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ 
ВИСШИ УЧИЛИЩА В сила от 01.01.2021 г. Обн. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020 г. 
20 Вж. Решение № 176 от 10.01.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3658/2017 г., IV г. о., ГК, докладчик 
съдията Маргарита Георгиева. 
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 Можем да класифицираме субективните права и задължения, като ги отнесем 
в групата на отрасловите. 

В този смисъл предвид тяхната относимост към отрасловите права, за тях важи 
т.нар. правна симетрия, т.е. те имат структура сходна с тази на останалите отраслови 
права, но във всяко едно от тях е вложено различно съдържание съответстващо на 
спецификата на конкретния отрасъл (Мръчков, 2017 : 137). 21 В актуалния им вид е 
безспорна принадлежността им към субективните трудови права и задължения, 
предвид уредбата на правоотношенията на членовете на академичния състав като 
трудови правоотношения. Субективните трудови права могат да се определят, ка-
то самостоятелна група в рамките на общата категория субективни права. Съот-
ветно субективните трудови права на хабилитираните лица са обогатени със спе-
цифика съответстваща на образователната и научноизследователска дейност при-
съща на висшите училища и научни организации към които се развиват трудово-
правните връзки. 

 При тяхната регламентация се наблюдава тенденцията присъща на трудовото 
законодателство 

А именно регулирането на обществените отношения свързани с труда на члено-
вете на академичния състав, респективно на хабилитираните лица посредством нор-
ми на различни източници. В този смисъл източниците се характеризират със своята 
многобройност, предвид факта че те обхващат както актове на трудовото законода-
телство, така и актове с пряка насоченост към регулиране на процесите във висшето 
образование и науката. Източниците се характеризират със своята многостепенност в 
зависимост от органите които са ги издали. Не на последно място, към източниците 
се добавят и актове на работодателя. Това е традиционно за трудовото законодател-
ство, което предвижда такива актове (напр. правилник за вътрешния трудов ред, пра-
вила за работната заплата, колективни трудови договори) (Александров, 2016 : 13). 
Наред с това обаче, обогатяването и допълването се дължи и на факта, че работода-
тел се явява висше училище/ научна организация, по отношение на които се прилага 
принципа на академична автономия, а едно от техните проявления е възможността 
самостоятелно във вътрешните си правилници да регулират процесите в това число и 
касаещи трудовите правоотношения. 
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Резюме: Съгласно Закона за гражданското съдопроизводство, изпълнението на па-
рични вземания се насочва върху: движимото и недвижимо имущество; лично задър-
жане на длъжника. Чрез Закона за заповедното съдопроизводство се придава изпъл-
нителна сила на актове с по-висока степен на безспорност, удостоверяващи взема-
ния. При действието на ГПК от 1952 г., изпълнението е с ограничено приложно поле –
почти не съществуват договорни отношения между физически лица. Отношенията 
между предприятията са подчинени на специални правила, при които рядко се сти-
га до принудително изпълнение. Новият ГПК от 2008 г. кореспондира на процесите 
на глобализация и интеграция на държавите в международната общност, които 
обхващат и България. 

Ключови думи: съдопроизводство, изпълнение, длъжник, вземания, имущество. 
 
Abstract: According to the Civil Procedure Act, the enforcement of monetary claims 
includes movable and immovable property; personal detention of the debtor. The Order on 
Order Proceedings gives executive force to acts with a higher degree of indisputability, 
certifying receivables. Under the Civil Procedure Code of 1952, enforcement has a limited 
scope - there are almost no contractual relations between individuals. Relations between 
enterprises are subject to special rules, which rarely lead to enforcement. The new Civil 
Procedure Code of 2008 corresponds to the processes of globalization and integration of 
the countries in the international community, that also cover Bulgaria. 
Key words: court proceedings, enforcement, debtor, receivables, property. 
 

 
Първият закон по гражданско право у нас e Отоманският граждански законник, 

наречен Меджеле, който се налага временно да остане в сила след Освобождението. 
Изработването на процесуални правила в освободеното българско Княжество за-

почнало още по време на Освободителната война. Въведените през 1878 г. Временни 
правила за устройството на съдебната власт, които остават в сила до 1892 г., са заме-
нени от Закона за гражданското съдопроизводство от 8 февруари 1892 г.  

Що се отнася до Източна Румелия, съгласно чл. 18 от Берлинския договор, коми-
сарите на силите, подписали Договора, изработват Органически устав на Източна 
Румелия, съгласно който Източна Румелия остава област под политическото и военно 
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подчинение на султана, но с автономна администрация. Султанът се представлява от 
генерал-губернатор или главен управител, с пет годишен мандат1. С одобрението на 
султана, главният управител назначава директорите на административните служби, 
един от които е Директор на правосъдието. Правосъдието, според Органическия ус-
тав, се осъществява от: околийските съдии; кметове на общини, в които няма околий-
ски съдия; окръжните съдилища и Върховното съдилище. Съществуват и духовни, и 
военни съдилища. 

Новият Закон за гражданското съдопроизводство (ЗГС) представлява възпроиз-
веждане на руския „Устав гражданскаго судопроизводства“ от 1864 г. с добавени ня-
колко члена, заимствани от френската и немската гражданска процедура.  

През 45-годишното съществувание на Закона са въвеждани изменения и допълне-
ния около 30 пъти. Те са черпени главно от нашата съдебна практика и от руския 
проект за ревизия на гражданското съдопроизводство от 1900 г. 

С реформата от 1930 г., ЗГС  получава нова редакция и номерация и е издаден ка-
то нов закон, а въведените промени са заимствани от германското и австрийското 
гражданско съдопроизводство.  

Последните изменения са съобразени с терминологията на процесуалния закон, а 
също и с издадената по това време Наредба-закон за устройството на съдилищата. 
Термините „окръжен” и „мирови” за заменени с „областен” и „околийски”.   

След установяването на социалистическия строй от съветски образец през 1944 г., 
частната собственост върху производствените средства и пазарното стопанство са за-
менени от държавна собственост, колективизация на селското стопанство и държавно 
планово стопанство със субекти държавни предприятия и трудовокооперативни земе-
делски стопанства. Разрешаването на гражданските спорове е възложено на особени 
юрисдикции или на административни органи, а социалистическите организации по-
лучават множество процесуални привилегии. 

Особените юрисдикции представляват правораздавателни органи, които не са 
включени в съдебната система. Сред най-важните между тях е държавният арбитраж, 
който е създаден за разрешаване на спорове между социалистически организации, ос-
новаващ се на приетия през 1950 г. Закон за държавния арбитраж (обн., ДВ, бр. 127 
от 31.05.1950 г., отм., бр. 85 от 15.10.1991 г.). В тази връзка проф. Сталев посочва 
следното: „с оглед на задачите си държавният арбитраж e изграден като орган, 
включен в държавния апарат, разполагащ с компетентност, на която спорещите 
социалистически организации са подчинени независимо от тяхната воля.”2 

В преустройството на българското право след 1945 г. се включват проф. Силя-
новски и проф. Ж. Сталев, които се активно участват в изработването на Граждан-
ския процесуалния кодекс, обнародван в бр. 12 на Държавен вестник от 8 февруари 
1952 г. 

В лекциите на проф. Силяновски и проф. Сталев, които следят и правото в конти-
ненталната и англосаксонската система, проф. Сталев изразява становището, което 
считам за изключително точно и коректно спрямо развитието на правото в историчес-
ки план: „Общ изпълнителен процес, важащ за всички времена и общества, не 
съществува. Съществуват само отделни изпълнителни процеси, присъщи на съот-
ветните обществено-исторически формации... 

Общото в изпълнителните процеси на различните обществено-исторически 
формации е тяхното външно и формално качество да бъдат способ за осъществя-

                                                 
1 за такъв е бил назначен княз А. Богориди до м. април 1884 г., когато го замества Г. Кръстевич 
2 Сталев, Ж., Българско гражданско- процесуално право. Трето издание  С. 1979 г. , стр. 736. 
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ване на граждански права с помощта на държавна принуда. Извън това външно 
сходство, дълбоки вътрешни различия отделят различните типове изпълнителен 
процес. Те отразяват различни базисни отношения, имат различни класови функции 
и си служат с различни изпълнителни способи.”3 

 
Институтът на изпълнение на парични вземания при действието на Закона 

за гражданското съдопроизводство (ЗГС), 1892 г. – 1952 г. 
При действието на Закона за гражданското съдопроизводство, производството 

по изпълнението започва по инициатива на взискателя, който има право да пода-
де молба за издаване на изпълнителен лист, въз основа на признатото му със съ-
дебно решение право (чл. 819 от ЗГС /1892 г./). Според Закона, съдът, който трябва 
да разгледа молбата, се определя в зависимост от това, какъв е актът, въз основа на 
който страната има право да иска издаване на изпълнителен лист. 

В случай че компетентното да издаде изпълнителен лист съдилище е престанало 
да съществува, защото неговият район е останал в чужда държава, издаване на изпъл-
нителен лист следва да се иска според разпоредбата на чл. 820 ЗГС /1892 г./ – от бъл-
гарско съдилище по местожителството на ответника.  

Съдът разглежда молбата в разпоредително заседание, като основно следи, дали 
решението е влязло в сила, а изпълнението се провежда от съдебните изпълнители – 
„съдебни пристави“, според Закона за съдебните пристави (обн., ДВ, бр. 74 от 
3.04.1897 г., в сила от 1.01.1898 г., изм., бр. 80 от 10.04.1912 г.). 

Молбата на взискателя до пристава е началният акт в изпълнителния 
процес, с който се прекъсва давностния срок за изпълнение на решението. Законът 
изисква в молбата да се посочи способa на изпълнение, а ако приставът не го уважи, 
взискателят има право да иска това да се отбележи в протокола за изпълнение. Съ-
дебният пристав няма право да изпълнява решение, като използва способи, които не 
са му възложени. 

В разпоредбата на чл. 829 ЗГС /1892 г./ изрично е посочено, че изпълнението 
първо трябва да се насочи върху движимото имущество, след което – върху недвижи-
мото. Изпълнението върху недвижимо имущество следва така да бъде реализирано, 
че да предизвика възможно най-малко неблагоприятни последствия за длъжника. Съ-
що така, ако взискателят насочи изпълнението директно върху недвижимо имущест-
во и длъжникът не възрази, производството може да продължи.  

По-нататък, действията на съдебния пристав са свързани с изпращането на при-
зовка за доброволно изпълнение. С връчването на призовката се установява изпълни-
телният процес между взискателя и длъжника. След получаване на призовката за из-
пълнение, чл. 830 ЗГС /1892 г./ дава право на длъжника да види изпълнителния лист.  

В случаите, когато взискателят иска да пристъпи към преминаване от един спо-
соб на изпълнение към друг, той трябва да представи на съдебния пристав заявление 
за това, след което призовка за доброволно изпълнение трябва отново да се изпрати 
на длъжника.   

Информираността на длъжника за способа на предстоящото принудително изпъл-
нение е от изключително значение. Законодателят е предоставил възможност на 
длъжника да влияе върху изпълнението, като го насочи върху избран от него имот и 
по този начин да ограничи бъдещите негативни последици.  

                                                 
3 Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес, том II. Държавно издателство „Наука и 
изкуство“, София, 1955 г., стр. 1. 
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С оглед принципа на равнопоставеност на страните и наличие на обществен кон-
трол, страните имат право да доведат двама свидетели, които да присъстват при про-
веждането на изпълнителните действия.  

След започване на изпълнението, съдебният пристав няма право да отлага, спира 
или прекратява съответните действия, а производството продължава, докато взиска-
телят не бъде удовлетворен спрямо посоченото в изпълнителния лист. Изпълнението 
на решението се отбелязва от пристава върху изпълнителния лист, след което изпъл-
нителното дело се представя на съда, издал листа, за да го приложи към производ-
ството. Приставът издава разписка на лицето, срещу което е извършено изпълнението.   

Съдебният пристав е длъжен да предаде на взискателя събраните от изпълнение-
то на решението суми, за извършването на което му изисква подпис. В случай че е 
имало няколко взискатели, приставът е длъжен да извърши разпределение на събра-
ната сума.  

Всички извършени изпълнителни действия се вписват от съдебния пристав в про-
токол за действията по изпълнението, който представлява законно доказателство за 
извършеното.  

Към групата способи за изпълнение на решения, свързани с парични взема-
ния, се отнасят: насочване на изпълнението върху движимото имущество на длъжни-
ка; насочване на изпълнението върху недвижимото имущество на длъжника; личното 
задържане.  

При осъществяване на изпълнение върху движимо имущество, намиращо се 
във владение на длъжника, първо се налага запор на имуществото, след което се из-
вършва продан.  

В ЗГС е засегнато изпълнителното производство върху ценни книжа, като под 
ценни книжа се разбират лихвоносните ценни книжа на държавата, на общините и 
обществените учреждения, също така облигациите и акциите на частните дружества. 

След като бъдат описани, в случай, че имат борсова или пазарна цена, те се про-
дават от съдебния изпълнител на цената на курса за деня без конкуренция. Ако взис-
кателят се съгласи той да поеме ценните книжа, тогава съдебният изпълнител му ги 
дава вместо изпълнението. Ако се продадат на други лица, ценните книжа им се пре-
дават срещу паричната им стойност по дневния курс.  

В случай че ценните книжа нямат борсова или пазарна цена, тогава се продават 
публично по общите правила (чл. 923, ЗГС /1892 г./). 

Законодателят е обърнал внимание и на случая, когато се продават поименни 
ценни книжа. При това положение съдебният изпълнител може да бъде упълномощен 
от съда, в окръга или околията на който се изпълнява решението, да иска записването 
на ценната книга на името на купувача и да извърши необходимите действия вместо 
длъжника (чл. 924, ЗГС /1892 г./). Упълномощаването от съда се извършва, само ко-
гато няма друг начин за да бъдат извършени съответните формални действия4.  

В Закона за дружествата с ограничена отговорност (ЗДОО), приет през 1924 г. 
и отменен с чл. 1 от Указ за отменяване на Търговския закон и на Закона за дружест-
вата с ограничена отговорност (ДВ бр. 78 от 28.09.1951 г.)., е прогласен принципът за 
възникване на членството въз основа на валидно направена парична вноска в 
капитала от страна на участниците като фундаментална характеристика на Дружест-
вото с ограничена отговорност. То се създава като междинна дружествена форма, 
обединяваща преимуществата на персоналните и на акционерните дружества. Съще-

                                                 
4 Абрашев, П. Гражданско съдопроизводство. Лекции, Tом II, София, Царска придворна печат-
ница, 1914 г., стр. 427-428. 
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временно, дружеството с ограничена отговорност позволява да се избегне неограни-
чената и солидарна отговорност при събирателното и командитното дружество. Тези 
преимущества на ООД бързо правят това търговско обединение предпочитана форма 
за развиване на търговска дейност. Предвид факта, че ограничената имуществена 
отговорност е заложена в ЗДОО, то не е възможно да се извършва изпълнение 
върху имуществено право, което не принадлежи на длъжника към деня на запо-
ра. В тази връзка, в чл. 754 ЗГС /1930 г./ е посочено, че „Когато ищецът по изпълне-
нието посочи движими имущество или капитали на длъжника, които се намират в  
някое държавно учреждение, или пари, които има да му плащат от такова учреж-
дение, съдия-изпълнителят праща в това учреждение запретително писмо, в което, 
между другото, се съобщава и че е изпратена на длъжника призовка за доброволно 
изпълнение.“ По-нататък, в хипотезата на няколко предявени вземания, които не мо-
гат да се удовлетворят напълно от капитала на длъжника, учреждението изпраща 
всички суми на съдия-изпълнител, който извършва тяхното разпределение. 

При насочване на изпълнението върху недвижимото имущество на длъжника 
прави впечатление, че съгласно чл. 786 ЗГС /1930 г./ длъжникът има възможност да 
продаде или да ипотекира целия или част от описания недвижим имот до последния 
ден преди публичната продан, ако предварително е внесъл на съдебен изпълнител 
съответната сума за удовлетворение на вземането.  

По отношение на извършване на продажбата на недвижимото имущество, кни-
жата по публичната продан са достъпни на всички желаещи до свършване на продан-
та. Предвижда се еднократно печатане на обявлението за проданта на недвижимия 
имот, както и разгласяването й чрез глашатай, а самата продан започва 10 дена след 
обнародване на обявлението за нея и свършва един месец след това. 

В Закона се предвижда възобновяване на проданта, ако в продължение на дваде-
сет и четири часа от привършването й се яви някой и наддаде най-малко 10% върху 
цената на имота, на който той е бил възложен предишния ден, но същевременно се 
дава предимство на купувача, който е дал най-висока цена предишния ден. 

Подсъдността във връзка с утвърждаването на проданта се определя съобразно 
размера на интереса. Утвърждаването на продажбата се извършва в разпоредително 
заседание, освен в случите, когато има подадена жалба срещу нея (тогава се провеж-
да съдебно заседание), а заведените касационни жалби срещу определенията по ут-
върждаването на проданта се разглеждат най-късно в двумесечен срок от получаване-
то им.  

След като проданта се утвърди и определението влезе в законна сила, съдът слу-
жебно изпраща препис от него на нотариус за издаване на нотариален акт за собстве-
ност. Съдебният изпълнител има право да въведе купувача във владение на имота 
след представяне на нотариален акт. Събраната сума за изплащане на вземането може 
да се предаде на кредитора, дори и да не е представил изпълнителен лист, но само 
със съгласие на длъжника.  

Поместени са и разпоредби, касаещи съразмерността на вземането - длъжникът 
може да иска освобождаване от изпълнение на част от вещите си и вдигане на обез-
печителните мерки върху тях, „ако другите стигат според оценението им, за удов-
летворяване на вземането по изпълнителния лист и ако няма опасност поради при-
съединяване на други кредитори, ищецът по първия лист да остане неудовлетворен“. 

С приемането на промените от 1910 г., наложени в Закона за привилегиите и ипо-
теките (ЗПИ), възбраните започват да се налагат чрез вписването в нотариалните 
книги, като е предвидено воденето на нарочна книга за възбраните (чл. 106, ал. 1, т. 4 
ЗПИ), в която са подреждани записките за вписване на всички възбрани. Наложената 
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като обезпечителна мярка възбрана е следвала имота по изрично разпореждане на 
закона (чл. 380 от ЗГС /1930 г./). Наложената в хода на изпълнителното производство 
възбрана е забранявала на длъжника да се разпорежда правно и фактически с имота 
(чл. 785 ЗГС /1930 г./) и е създавала непротивопоставимост (относителна недействи-
телност) на извършените разпореждания спрямо кредиторите, по чието искане е на-
ложена възбраната, и спрямо присъединените взискатели. До 1934 г. относителната 
недействителност на извършените разпореждания в нарушение на наложената в хода 
на изпълнителното производство възбрана се е установявала по исков ред (чл. 984 
ЗГС), а след 1934 г. – недействителността е настъпвала по право (чл. 785, ал. 2 ЗГС). 

С реформата на законодателството относно принудителните мерки върху лич-
ността на длъжника след 1930 г. и отпадането на личното задържане на длъжни-
ка като способ за принудително изпълнение, изоставянето на имуществото на длъж-
ника в полза на кредиторите губи почти изцяло своето правно значение. 

 
Заповедното  производство не е новост в българската правна действителност. В 

Следосвобожденска България е действал Закон за заповедното съдопроизводство от 
1897 г. (утвърден с указ от 30.11.1897 г., под № 206, обн., ДВ, бр. 277 от 15.12.1897 г.), 
чиято правна уредба е заимствала основните си идеи от законодателството на Герма-
ния и Австрия5. 

Законът предвиждал, че ако предметът на иска е парично вземане, ищецът може 
да иска да се издаде против ответника заповед за плащане, ако всичките обстоятелст-
ва, върху които се основава вземането на ищеца, са удостоверени с нотариален акт 
или с частен акт, засвидетелстван по нотариален ред, стига тия актове от външна 
страна да не възбуждат съмнение (чл. 2). Предвидено било и издаване на заповед за 
изпълнение по менителница и запис на заповед (чл. 14). Общата идея на закона била 
да се придаде изпълнителна сила на актове, удостоверяващи вземания (притезания), 
ползващи се с по-висока степен на безспорност, поради характера на удостоверява-
щите ги актове (официално удостоверени документи или актове със силно формали-
зирано съдържание).     

Изпълнителен лист се издава от мировия съдия по искане на кредитора (чл. 144 
до чл. 147 ЗГС /1892 г./), а заповедното производство е уредено в чл. 156а до чл. 156ч 
/1942 г./, но като част от исковия процес. Затова, в чл. 154г /1942 г./ е установено, че 
подаването на молба за издаване на заповед за изпълнение произвежда действие на 
подаване на искова молба. В случай че производството се прекрати или молбата оста-
не без уважение или ако заповедта не бъде връчена, тогава молбата не произвежда 
това действие. 

По отношение на давността, тя се прекъсва по „гражданска причина“ – с подава-
не на искова молба в съда; с призовка за доброволно плащане или с налагане „секвес-
тър“ (запор) или възбрана, съобщена на лицето, срещу което се иска да се прекъсне 
давността; когато длъжникът признае правото на кредитора.  

Според чл. 20 - чл. 23 от действащия от 1898 до 1950 г. Закон за давността, тя не 
се счита прекъсната при следните хипотези – ако ищецът се откаже от иска си; ако 
заведеното производство се унищожи по причина на прекратяването му в съда или по 
причина на непотърсването му в течение на три години; ако искът се отхвърли.  

Нуждите на нашата съдебна система по време на действието на ЗГС са точно 
обобщени от д-р Добри Минков6. Авторитетната му констатация е основана не само 

                                                 
5 Павлова, М. Записът на заповед и менителницата. С., 1998, с. 183. 
6 Председател на Кодификационната комисия към Министерството на правосъдието (1916-1931 г.) 
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на базата на задълбочените му проучвания и анализи на множество сборници с оби-
чайно право и съдебна практика, тя е резултат и от неговите преки наблюдения над 
тенденциите и развитието на правосъдната система: 

„Една добра процедура е съществено условие за бързото и правилно отправле-
ние на правосъдието, тъй като без добра процедура процесът остава неефикасно 
оръжие в борбата за право. Между това, една добра процедура трябва да има за 
цел главно: осъществяване на правото в най-кратко време и с най-малко разноски, 
разкриване на материалната истина, защита и запазване правата на частните ли-
ца, подтикване напред търговията и кредита, като при това бъдат отстранени 
всички сложни и безполезни формалности....“7. 

Д-р Минков не пропуска да постави акцент и върху изключително важната роля 
на изпълнителното производство: 

„...Особено в областта на изпълнителното съдопроизводство, т. е. относно из-
пълнението на съдебните решения, общественият интерес изиска най-голяма бързи-
на, като се съкратят до минимум сроковете и се отстранят излишните и не-
уместни обжалвания. Така също, за повдигането на кредита, който е толкова необ-
ходим за днешната стопанска структура, налага се отстраняването на всички из-
лишни формалности, които само пречат за сигурното и своевременно изпълнение на 
влезлите в законна сила съдебни решения.“8  

 
Институтът на изпълнение на парични вземания при действието на ГПК от 

1952 г. (отм.) 
„Отменяването на частната собственост върху средствата за производство, огра-

ничаването, а след това и ликвидирането на експлоататорските класи прави невъз-
можно използуването на изпълнителния процес за постигане на тия цели, на които 
той служи в експлоататорските общества. Обществената собственост върху 
средствата за производство, плановото стопанство, създаването и разширяването 
на личната собственост, поставят пред социалистическия изпълнителен процес 
съвършено други и нови задачи.“9 

За социалистическото общество, изпълнителният процес има културно-възпи-
тателно въздействие. Идеята на законодателя е изпълнителният процес да стимули-
ра към доброволно и добросъвестно изпълнение на задълженията, да възпитава граж-
даните, държаните органи и администрацията на социалистическите организации в 
дух на законност.  

Изпълнението при социализма е с доста ограничено приложно поле, тъй като на 
практика почти не съществуват договорни отношения между физически лица, а 
всички отношения между предприятия и други организации са подчинени на спе-
циални правила, при които рядко се стига до необходимост от принудително изпъл-
нение. 

В ГПК от 1952 г. е ясно отразен различният правен режим, на който е подчи-
нено имуществото на гражданите и имуществото на социалистическите органи-

                                                 
7 Минков, Д., сборник „60 години българско правосъдие. Министерство на правосъдието, 1878-
1941 г.“, С. 1941 г. 
8 Минков, Д., сборник „60 години българско правосъдие. Министерство на правосъдието, 1878-
1941 г.“, С. 1941 г. 
9 Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес, том II. Държавно издателство „Наука и 
изкуство“, София, 1955 г., с. 19. 
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зации. Разграничено е изпълнението на парични вземания срещу граждани (чл. 337 – 
чл. 398) и срещу социалистически организации (чл. 399 – чл. 413). 

Имуществото на социалистическите организации има целево предназначение. 
Техните парични средства задължително се намират в държавните банки по текущи-
те им и разчетни сметки. Това налага създаването на нарочен способ за принудително 
изпълнение срещу социалистически организации – обръщане на изпълнението върху 
сумите, които тези организации имат по сметките си в банки (чл. 405 – чл. 413). 
Същевременно, изпълнителният процес обслужва защитата на имуществените права 
на социалистическите организации с помощта на финансови ревизии и производство 
по финансови начети. Чрез него се удовлетворяват финансово-правни задължения на 
държавата, която е присъединен по право взискател по всички изпълнителни дела. 
При действието на чл. 353 от ГПК, гражданско притезание се използва винаги, за да 
се удовлетвори държавата за своите финансови и граждански вземания от получава-
ната парична сума. 

При изпълнение на парични вземания срещу граждани, ГПК разграничава изпъл-
нението на три вида – насочено върху движими вещи (чл. 360 – чл. 372); насочено 
върху недвижим имот (чл. 373 – чл. 389); насочено върху вземания на длъжника  
(чл. 390 – чл. 398).  

Характерно за всички изпълнителни способи на ГПК от 1952 г., чрез които се 
осъществяват парични вземания, е че те са форми за индивидуално принудител-
но изпълнение. Универсалното принудително изпълнение – производството по не-
състоятелност, е присъщо за България преди 09.IX.1944 г. (Търговският закон е отме-
нен през 1951 г.). По време на действието на ГПК от 1952 г. се приема за излишно из-
ползването на универсално принудително изпълнение поради наличието на забрана 
за търговско кредитиране и социалистическо планово стопанство.  

От друга страна, обезпечението на осъдителния иск като форма за защита на 
гражданските права осигурява бъдещото принудително изпълнение, като взема 
съответните обезпечителни мерки предварително, така че да може да се гарантира ус-
пешния изход на изпълнителния процес. С началото на изпълнителния процес, обез-
печителните действия вече са извършени и изпълнението продължава със следващите 
изпълнителни действия. Обезпечението на спорното притезание се приема за предва-
рителна подготовка на успешен изпълнителен процес. 

По време на изпълнителния процес, при подготовката на удовлетворяването на 
взискателя, изпълнителният орган също извършва действия като налагане на запор/ 
възбрана; продажба на движими вещи; публична продан на недвижим имот, които 
имат гражданскоправни последици за длъжника. 

Въведени са нови изпълнителни основания – извлеченията от счетоводните 
книги на държавните предприятия, банките и кооперациите. Тъй като функцията на 
изпълнителното основание е да удостовери изпълняемото право, като очертае пред-
мета и страните на бъдещото принудително изпълнение, то в него следва да бъдат по-
сочени дължимото, длъжникът и кредиторът. Изпълнителното основание обуславя 
изпълнителния процес, тъй като без основание не може да бъде издаден изпълните-
лен лист. Същевременно, с чл. 250 – чл. 255, ГПК е въведена възможността за 
оспорване по съдебен ред на изпълняемото право, което е удостоверено от изпъл-
нителното основание. 

Просроченото платежно искане при акцептно-инкасовата форма е важно изпъл-
нително основание в отношенията между социалистическите организации, предвиде-
но в чл. 36 от Наредбата за плащанията. Банките, които действат като изпълнителни 
органи, упражняват контрол върху стопанската дейност на контролираните организа-
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ции, т.е., чрез изпълнителния процес се осъществяват притезанията на социалисти-
ческите организации-кредитори за плащане на дължими суми чрез изпълнение върху 
паричните средства по банковите сметки на социалистическите организации-длъжни-
ци. Въз основа на просроченото платежно искане, банката може да пристъпи направо 
към принудително прехвърляне на суми от сметката на длъжника по сметката на кре-
дитора. В случай че длъжникът не разполага със суми по сметката си, тогава креди-
торът може да поиска издаване на изпълнителен лист, въз основа на просроченото 
платежно плащане. По този начин, чрез бързо принудително събиране на дължимите 
суми, изпълнителният процес способства за ликвидиране на взаимната задлъжнялост 
на предприятията и ограничава търговското кредитиране. Законът признава удосто-
верителната сила на просроченото платежно искане, тъй като то е подкрепено от до-
кументи, че стоката е изпратена или работата е извършена, както и факта, че длъжни-
кът изрично или мълчаливо е потвърдил съществуването на вземането.  

Във връзка с отношенията между социалистически организации се налагат нови 
институти на изпълнителния процес, които са непознати до момента. Причина за 
това е социалистическата собственост върху средствата за производство, социалисти-
ческото планово стопанство, участието на социалистическите организации в граж-
данския оборот.  

Създадени са нови изпълнителни способи – насочване на изпълнението върху 
банковите сметки на социалистическите организации и нов ред за привилегировано 
удовлетворение на паричните вземания, като на първо място се поставят вземанията 
за трудово възнаграждение. Средствата за производство, които са социалистическа 
собственост, са извадени от обсега на принудителното изпълнение, а изпълнение вър-
ху предприятие на длъжника, изпълнение върху „участие“ на длъжника в търговски 
дружества и универсалното принудително изпълнение не се признават от социалис-
тическия изпълнителен процес. 

По отношение на погасителната давност, съгласно Постановление на Пленума 
на Върховния съд № 3/80 г., тя не тече докато трае изпълнителният процес относ-
но принудителното осъществяване на вземането. Задължение на органите по прину-
дително изпълнение е да проведат служебно принудителното изпълнение до удов-
летворяване вземанията на социалистическата държава и на социалистичес-
ките организации като кредитори. 

 
Институтът на изпълнение на парични вземания по новия ГПК 
Новият ГПК от 2008 г. кореспондира на процесите на глобализация и интег-

рация на държавите в международната общност, които обхващат все по-интензив-
но и България.  

Две десетилетия преди приемането му се осъществява преходът от държавно ре-
гулирано стопанство към пазарна икономика. Направени са сериозни чуждестранни 
инвестиции, а чуждестранни лица придобиват дялове в търговски предприятия и 
участват в учредяване на множество търговски дружества в България.  

Приемането на новия ГПК (в сила от 01.03.2008 г.) е важна стъпка в процеса на 
ускоряване и повишаване на ефективността на изпълнителния процес. Новият ГПК 
отмени изцяло ГПК от 1952 г. Същевременно, дългогодишното прилагане на ГПК от 
1952 г. е създало богата съдебна практика по прилагането му.  

За да ускори изпълнителното производство, новият ГПК свежда до минимум 
възможността за обжалване на изпълнителните действия. Например, при дейст-
вието на новия ГПК, постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само по-
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ради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или иму-
ществото не е възложено по най-високата предложена цена. 

В новия ГПК, принудителното изпълнение, уредено в Част пета „Изпълни-
телно производство“, поставя редица дискусионни въпроси. Например, при дей-
ствието на ГПК от 1952 г., изпълнителните основания и производството по издаване 
на изпълнителен лист бяха уредени в Част втора „Исково производство“ (чл. 235-255 
ГПК). Систематичното място на изпълнителните основания и производството по из-
даване на изпълнителен лист е отразявало идеята, че производството може да се пре-
върне в двустранно и състезателно на един по-късен етап, при обжалване на разпо-
реждането по отношение на съдебните изпълнителни основания или решението на 
съда за издаване на изпълнителен лист, при предявяване на възражения по чл. 250 
(отм.) или при предявяване на иск по чл. 254 (отм.). Или установяването на изпълняе-
мото право е можело да се извърши паралелно, след започване на принудително из-
пълнение, при наличието на надлежно оспорване.  

Съществена новост в ГПК от 2008 г. е заповедното производство – Глава три-
десет и седма. Новият ГПК предвижда възможност за издаване на заповед за изпъл-
нение в случаите по чл. 410, ал. 1, за която не се изисква представяне на документ, 
както и в случаите по чл. 417 – въз основа на представяне на някой от изброените в 
разпоредбата документи. Заповедното производство е уредено като част от изпълни-
телния процес и затова заявлението за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва 
давността. По смисъла на използваната терминология, при действието на отменения 
ГПК, заповедите за изпълнение не биха могли да се окачествят като „съдебни“ изпъл-
нителни основания. Като такива бяха обозначавани тези, при които съществуването 
на изпълняемото право е проверено в рамките на състезателен процес, или при нали-
чието на приравнени на това фактически състави (съдебни спогодби, споразумения, 
постигнати пред арбитраж). 

С чл. 237 на отменения ГПК са въведени „несъдебните изпълнителни основания“, 
които от една страна, с извършените във времето редакции, се увеличават значител-
но, а от друга – няма редакция, в която да се приеме, че са изчерпателно изредени, 
тъй като чрез формулировката „други документи, въз основа на които законът до-
пуска да се издава изпълнителен лист“, законодателят оставя възможност за добавяне 
на аналогични други документи.  

В букви „в“ и „г“ на същата разпоредба са изброени, като част от несъдебните из-
пълнителни основания, и документи, въз онова на които се основава издаването на 
изпълнителен лист, без той да е основан на акт, с който да е разрешен правен спор 
със сила на пресъдено нещо. Същевременно, ако се направи паралел с по-ранния 
ЗГС, в чл. 557 (818), ал. 8, ал. 9, ал. 10 е заложено, че изпълнителен лист се издава въз 
основа на присъдено или признато право по следните три акта: ипотечните актове; 
изпълняемите постановления на административните власти и други публични органи, 
ако изпълнението им е възложено от ЗГС; актовете, удостоверяващи подлежащите на 
изпълнение вземания, според особените закони за държавните банки. 

При разглеждане на обхвата на производството за издаване на заповед за изпъл-
нение по общия ред на новия ГПК от 2008 г., изпълнителните основания по отмене-
ния ГПК са „претворени“ в основание за издаване на заповед за изпълнение. В тази 
връзка е и изложената сериозна критика на проф. Чернев за двойнствения режим на 
заповедта за изпълнение – заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и заповед за неза-
бавно изпълнение по чл. 418 ГПК, която считам за основателна10.  

                                                 
10 Чернев, С. Заповедно производство. Софи-Р, 2006 г., с. 89-105.  
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Изложено е становището, че чрез въвеждането на института на заповедта за неза-
бавно изпълнение, в новия ГПК се запазва режим, аналогичен на режима на принуди-
телното изпълнение въз основа на несъдебните изпълнителни основания по отмене-
ния ГПК от 1952 г. При разглеждане на предпоставките за издаване на двата вида за-
повед за изпълнение, се стига до извода, че те се отнасят една към друга като обща 
към специална. В подкрепа на тази теза се добавя и възможността за преминаване от 
единия вид заповед за изпълнение (чл. 418 ГПК) към другия (чл. 410 ГПК).  

Тревожно е заключението на проф. Чернев, че не са избегнати несъвместимите с 
европейските изисквания недостатъци на старата уредба на ГПК, а са по-скоро „мас-
кирани“ чрез издаване на заповед за незабавно изпълнение. При преглед на уредбата 
на чл. 404 ГПК, като основание за принудително изпълнение е посочена „заповед за 
незабавно изпълнение“, а не отделните фактически състави. Коментира се и явно це-
леният резултат – при проверка за съответствие на новата ни уредба с изискванията 
за приемането ни в ЕС, при сравнение на текста на чл. 237 от отменения ГПК с този 
на чл. 404 на новия ГПК, да се констатира промяна.  

Изпълнението на парични вземания върху вещите на длъжника се осъществява 
чрез публична продан, докато изпълнението върху паричните вземания на длъжника 
от трето задължено лице се осъществява чрез тяхното събиране.  

При индивидуалното принудително изпълнение е допустима проданта на па-
рично вземане, само ако е облечено в ценна книга. Принудителното изпълнение се 
насочва върху отделен имуществен обект с налагането на запор или възбрана върху 
този обект, след което, без значение дали са наложени преди началото на изпълни-
телния процес – в обезпечително производство, се определя кой е компетентният ор-
ган да осребри имуществения обект – дали това фигурата на публичния или на част-
ния съдебен изпълнител (чл. 191 ДОПК).  

Когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в про-
дължение на две години, изпълнителното производство се прекратява на основание 
чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. Прекратяването на изпълнителното производство – т. нар. 
„перемпция” настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да 
прогласи в постановление вече настъпилото прекратяване, когато го установи11.  

 
Процедурата в България според ГПК и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Евро-

пейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и из-
пълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела 

Със закон за изменение и допълнение на ГПК от 03.07.2015 г. са предприети не-
обходимите мерки и инструменти за приложението на новия Регламент (ЕС)  
№ 1215/2012. В Раздел 2 на Глава 57 на ГПК са поместени текстове, уреждащи про-
цедура по прякото изпълнение в съответствие с Регламента (чл. 622а) и отказа на из-
пълнение (чл. 622б).  

Чуждестранните съдебни решения се явяват изпълнителни основания  по смисъла  
на  чл. 404, ал. 1, т. 2 ГПК. Същевременно, ал. 4 на чл. 405 ГПК не отчита липсата на 
нарочно производство по допускане, като постановява, че изпълнителен лист се изда-
ва от „съда по допускане на изпълнението“. 

Предвидената до момента компетентност относно признаване в България на съ-
дебни решения, постановени от съд на държава-членка, остава непроменена. Нормата 
на чл. 36(2) от Регламента е „претворена“ в нововъведената ал. 2 на чл. 622 ГПК, в 
който е предвидена възможност за страна с правен интерес да инициира производ-

                                                 
11 Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК. 
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ство за установяване липса на основания за отказ от признаване. Въведено е задължи-
телно изискване представените на българския съд документи да бъдат придружени с 
превод на български език (чл. 622, ал. 3 от ГПК). 

С нормата на чл. 622, ал. 4 ГПК е въведена възможността за инцидентно призна-
ване на чуждестранно съдебно решение, като е преповторено записаното в чл. 36 (3) 
от Регламента. Учредена е компетентност за разглеждане на въпроса за инцидентно 
признаване на чуждестранно съдебно решение на съда, разглеждащ дело, чийто из-
ход зависи от решаването на този въпрос.   

Режимът на пряко изпълнение, уреден в чл. 622а ГПК дава добро решение, което 
улеснява взискателя. Нормата гласи, че съдебни решения, които са постановени в 
държави членки на ЕС, подлежат на принудително изпълнение, без да е необходимо 
издаване на изпълнителен лист. По този начин отпада отделното производство по из-
даване на изпълнителен лист пред съда у нас. Органът по  изпълнението е съдебният 
изпълнител, който пристъпва към действие въз основа на писмена молба от страна на 
заинтересованото лице, придружена с препис от съдебното решение, заверен от изда-
лия го съд в държавата членка, както и удостоверение по чл. 53 от Регламента.  

 
В обобщение на прегледа на нормативната уредба в областта на изпълнителното 

производство би могла да се изведе констатацията, че законодателните промени не са 
твърде динамични, което гарантира известна стабилност и предвидимост на правила-
та. От друга страна, изтеклият, почти тринадесетгодишен период от влизането в сила 
на новия ГПК, е достатъчен, за да се направи равносметка на приложението на систе-
мата и да се предприемат определени крачки за преодоляването на установените не-
достатъци и съответно усъвършенстване на системата при спазване на утвърдените 
международни стандарти за съдебно изпълнение и в духа на най-модерните в сравни-
телноправно отношение модели. 

 
Библиография: 
 

1. Абрашев, П. Гражданско съдопроизводство. Лекции, Tом II, София, Царска прид-
ворна печатница, 1914 г., с. 314-316, с. 356-383, с. 427-428. 

2. Минков, Г., сборник „60 години българско правосъдие. Министерство на правосъ-
дието, 1878-1941 г.“, С. 1941 г. 

3. Павлова, М. Записът на заповед и менителницата. С., 1998, с. 183. 
4. Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес, том II. Държавно издателство 

„Наука и изкуство“, София, 1955 г., стр. 1 Александров, Ал. Въпроси на придо-
биването на собствени акции и защитата на кредиторите, сп. Търговско право,  
бр. 1/2012, с. 19, с. 73. 

5. Сталев, Ж., Българско гражданско-процесуално право. Трето издание С. 1979 г., 
с. 736. 

6. Чернев, С. Заповедно производство. Софи-Р, 2006 г., с. 89-105. 
7. Яновски, Б. Юристите, правните знания и правното обучение в историята на Бъл-

гария, сп. Юридически свят, бр. 2/2000, с. 155-185. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 116 

 
ТЕРОРИЗМЪТ - ПРОБЛЕМ НА СИГУРНОСТТА НОМЕР ЕДНО 

 

Радослав Иванов Тодоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 

 
TERRORISM – THE MAIN SECURITY ISSUE 

 

Radoslav Ivanov Todorov 
University of Library Studies and Information Technologies 

 
 

Abstract: Security has turned into one of the main sources of concern for the Europeans 
and around 77% of them expect the EU to increase its efforts aimed at combating terrorism. 
In response to these expectations the European Union has undertaken series of measures – 
tightening of control at external borders, improvement of police and judicial cooperation in 
the searching and prosecution of suspected persons, interruption of cash flows for 
terrorists, prevention of radicalization and combating organized crime.  
Security of Europe is a common priority of the European institutions. The EU strategy 
against terrorism has four main streams: prevention, protection, prosecution and reaction. 
The European Commission applies the 2015-2020 European Security Program aimed at 
promotion of cooperation between the member states. Furthermore the EU cooperates with 
other countries for improvement of external security.  
Keywords: European Union, terrorism, prevention of radicalization, combating organized 
crime. 
 

Резюме: Сигурността се превърна в основен източник на безпокойство за европей-
ците, като около 77% от тях очакват ЕС да направи повече в борбата с терориз-
ма. В отговор Европейският съюз предприе редица мерки - засилване на проверките 
на външните граници, по-добро полицейско и съдебно сътрудничество в издирване-
то и преследването на заподозрени лица, прекъсване на финансовите потоци за 
терористите, предотвратяване на радикализацията и борба с организираната 
престъпност. 
Сигурността на Европа е общ приоритет на европейските институции. Страте-
гията на ЕС срещу тероризма има четири насоки: предотвратяване, защита, прес-
ледване и реакция. Европейската комисия следва Европейска програма за сигурност 
за периода 2015-2020 г., която цели да насърчи сътрудничеството между държави-
те членки. Освен това ЕС работи и с други страни за подобряване на външната 
сигурност. 
Ключови думи: Европейски Съюз, тероризъм, предотвратяване на радикализация-
та, борба с организираната престъпност. 

 
 

Въведение 
Тероризмът е още един от онези термини,  които изглежда всеки е готов да из-

ползва, но никой не може да се съгласи с една точна дефиниция. Дори експертите 
продължават да спорят относно начина, по който трябва да се използва този термин, 
и казват, че има над сто различни дефиниции за тероризъм, от които нито една не е 
приета за универсална. 
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Липсата на съгласие има много практически последствия: да вземем само един 
пример, ООН не може да приеме конвенция срещу тероризма, въпреки че се опитва 
повече от 60 години, защото държавите-членки не могат да постигнат съгласие от-
носно дефинирането на термина. Генералната асамблея на ООН е склонна да използ-
ва следното определение за тероризъм: „Престъпни дейности, планирани и предназ-
начени да провокират състояние на терор сред широката общественост, група хора 
или отделни лица с политически задачи, които при всички случаи са неоправдани, не-
зависимо от съображенията от политически, философски, идеологически, расов, ет-
нически или друг характер, които могат да бъдат изтъкнати“. 

Думата „тероризъм“ първоначално е използвана, за да опише „Regime de la 
Terreur“ (Доминирането на терора) във Франция през последното десетилетие на 18 
век, и по-специално периода от 1793-1794 г. при управлението на Максимилиан 
Робеспиер. Тези години се характеризират с използването на насилствени методи на 
репресия, включително масови екзекуции, разрешавани от Революционния трибунал – 
съд за политическите престъпници. Към края на тази ера хората често са били осъжда-
ни само въз основа на подозрение и без право на претенция за честен процес. 

Всичко казано по-горе води до цялостна атмосфера на страх: държава, в която хо-
рата вече не могат да се чувстват в безопасност от заплаха от произволно насилие. С 
такова начало концепцията за тероризма влиза в речника. 

През 19 век терминът „тероризъм“ започва да се свързва повече с групировки, 
действащи в държавата, за да свалят от власт, а не толкова със системи на държавен 
терор. Революционните групировки в Европа често прибягвали до насилие, за да от-
хвърлят ръководители или държавни структури, които считали за репресивни или не-
справедливи. Най-популярната техника е основно убийството и сред „успехите“ са 
убийствата на руския цар, на френския президент, на императрицата на Австро-
Унгария и краля на Италия. 

През 20 век - най-ужасният, по отношение както на броя на жертвите и може би по 
отношение на жестокостта и липсата на човечност на методите, и правителствата и 
под-държавните групировки се обръщат към насилието при преследване на своите за-
дачи. Действащите лица и инициаторите в тези серии от ужасяващи драми, са включ-
вали държавни длъжностни лица, както и под-държавни групировки. Но в края на века 
почти единствено последните са били наричани с термина „терористични групировки“. 

 
1. Ислямски екстремизъм. 
Действително, регионът на Големия Близък Изток сега е в продължителен период 

на много сериозна нестабилност. Неговите взривни центрове днес са – Сирия, Иран, 
Ирак, Афганистан. Задълбочава ситуацията продължаващият конфликт между Израел 
и Палестина. Стават все по-уязвими опорните прозападни режими, в това число в 
Саудитска Арабия, Египет, Турция и даже в Пакистан, вече владеещ ядрено оръжие. 
Това прави Близкия Изток и района на Персийския залив все по-малко надеждни дос-
тавчици на нефт за САЩ, Западна Европа, Китай и Япония. 

Но на първо място дестабилизацията на района на Големия Близък Изток заплаш-
ва с конфликти и разпространение на тероризъм и ислямски екстремизъм. Опасност-
та от тероризма постоянно нараства, и няма никакво съмнение, че това е заплаха но-
мер едно за цялото човечество. 

 

В какво е особената опасност от ислямския екстремизъм? 
Преди всичко в това, че за основен метод на борба е избран терорът. Но с теро-

ризма човечеството се сблъсква вече отдавна и никога не го е смятало за главна зап-
лаха за неговата сигурност. Но, какво е принципиално новото тук? 
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Първо, съвременните терористични мрежи се характеризират с висока степен на 
децентрализация и имат „малкоклетъчнаˮ структура, разпространена по цял свят, при 
това без единен център за управление. Всъщност, всички местни терористични орга-
низации представляват мрежа от малки, не свързани една с друга клетки. 

Второ, терорът никога не е бил толкова масово явление, както сега, и у него ни-
кога не е имало толкова масово съчувствие сред населението. Днес това преди всичко 
се отнася за Близкия и Среден Изток. Ярки примери за това са – Сирия, Ливан и 
Палестина. 

Трето, увеличава се уязвимостта на съвременното постиндустриално общество, 
особено крупните градове. При избора на целите терористите се ръководят от два мо-
тива: да бият там, където това ще нанесе най-голяма вреда на врага, и там, където то-
ва ще повдигне духа на бойците на джихада. Информационната откритост на съвре-
менното общество прави актовете на терора още по-привлекателни в очите на теро-
ристите. 

Четвърто, извънредната опасност от ислямския екстремизъм е в това, че негови-
те последователи са готови да се жертват. Обикновено в човешкия морал смъртта – е 
най-страшното наказание. Но тук е обратно – това е най-високата награда. Екстре-
мистите вярват в това, че смъртта в борбата с неверниците води право в шатрите на 
рая, където вечно ще ги галят прекрасните източни хубавици. 

Пето, развитието на съвременните технологии и способността на терористите да 
ги използват прави техните действия особено опасни. 

За днешното развитие на човешката цивилизация са характерни две тенденции. 
От една страна, това е глобализацията, преминаваща под въздействието на научно-
техническата революция, а от друга – стремежът да се съхрани националната и регио-
налната идентичност. 

Оттук повишената чувствителност и ранимост на мюсюлманите, която се прояви 
в скандала с карикатурите и в реакцията на изказването на римския Папа. Но глав-
ното – това е възмущението от политиката на Запада по отношение на ислямския 
свят. Като се започне с образуването на Израел, което, според мнението на мнозина 
на Изток, било инспирирано от Америка, и завършвайки с интервенцията в Ирак. Не 
може затова да не се съгласим с извода, който прави известният руски изтоковед Г. 
Мирски: „религиозната и културна компонента тук се слива с протеста против кон-
кретни политически акции на Западаˮ1. 

 
2. Заплаха от ядрен тероризъм. 
Още по-голяма опасност може да стане възможността за създаване или придоби-

ване от терористите на ядрено и друго оръжие за масово унищожение. Преди всичко, 
защото приложението на това оръжие от тях е напълно мотивирано, както от техните 
убеждения, така и от необходимостта да се повдигне „летватаˮ на терора след съби-
тията от 11 септември 2001 г. в САЩ. И тук се крие коренната разлика между запад-
ния свят и ислямските екстремисти в подхода към самата възможност за приложение 
на ядрено оръжие. 

Според мнението на много специалисти, технологията за създаване на атомна 
бомба днес вече не е тайна. При наличието на такива знания, а главното – при нали-
чието на плутоний или високообогатен уран – най-просто ядрено взривно устройство 
може да се монтира в някакво спомагателно помещение, например, в специализирана 
ремонтна работилница. Да се поръчат компонентите, необходими за неговото изра-

                                                 
1 Мирский Г. Жизнь на скважине // Коммерсантъ. 21 сентября 2006 г. 
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ботване, не е трудно. Най-трудното тук – това е производството на оръжеен плутоний 
или високообогатен уран, което досега не е по силите на болшинството държави. За-
това най-вероятен сценарий могат да бъдат опитите на терористи да откраднат плуто-
ний или високообогатен уран за създаване на своя атомна бомба. И съдейки по всич-
ко, усилията на терористите са насочени към това, по всякакъв начин да получат яд-
рени материали.  

Придобиването на ядрени материали от терористи за създаване на атомна бомба 
може да се смята за възможно, но въпреки това е малко вероятно дело. Днес, най-ве-
роятно, може да става дума за голяма заплаха от придобиване от тях на радиоактивни 
материали за създаване на „мръсна бомбаˮ.  

Ако Иран съумее да се снабди с ядрено оръжие, то неговото регионално влияние 
неизмеримо ще нарасне, и в него ще се окажат допълнителни лостове. Ще нарасне и 
подкрепата, оказвана от него на терористичните организации. Всичко това предиз-
виква тревога в сунитския свят, където, както е известно, с голямо опасение се отна-
сят към „шиитския полумесец“. 

Разсейването на мненията по иранския въпрос сред американските наблюдатели 
е твърде широко. Така, бившият директор на ЦРУ Майкъл Хайден смята, че Иран е 
спазвал изискванията на международната общност, а следователно, сделката била 
ефективна. Според неговото мнение, днешният президент на САЩ приема решения, 
не основани на обективна реалност. От друга страна, някои представители на екс-
пертната общност одобряват поведението на Тръмп. Към тяхното число принадлежи 
аналитикът Ричард Голдбърг, заемал длъжност на съветник по външната политика на 
сенатора-републиканец Марк Кьорк и в това качество разработвал санкционните 
мерки против иранската икономика. От негова гледна точка, правилната политика по 
отношение на Иран трябва изцяло да изключи възможност за компромис тъй като то-
ва ще доведе до „омиротворяване на агресора“. Затова единственият достъпен ин-
струмент – е повишаване на натиска. Според мнението на Голдбърг няма смисъл да 
се разделят задачите за предотвратяване на създаването от Иран на ядрено оръжие и 
възпрепятстването на другите външнополитически действия на Техеран, които Бе-
лият дом смята за престъпни. Благоприятният изход за САЩ би се заключавал в 
следното: иранският режим, осъзнавайки реалната заплаха за колапс на икономиката 
заради санкциите, се съгласява да изпълни всички изисквания на САЩ. Аналитикът 
вярва в предимствата на този подход, тъй като той не е военен, а във висша степен 
икономически. 

На практика възстановяването на санкциите изглежда по следния начин. На  
6 август 2018 година беше въведена забрана:  

●  за придобиване от правителството на Иран на доларови банкноти; 
●  за търговия със злато и скъпоценни метали; 
● за продажба на страната на алуминий, стомана, въглища, индустриално прог-

рамно осигуряване/софтуер; 
●  за купуване на килими и хранителни продукти; 
●  за операции с националната валута риал; 
●  за операции с държавен дълг; 
●  за взаимодействие с предприятията от автомобилостроенето. 
 

На 4 ноември 2018 година беше въведена забрана:  
●  за взаимодействие с иранските превозвачи на товари, пристанищни служби, 

горивно-енергийни компании, централната банка; 
●  за достъп към системите за предаване на финансова информация; 
●  за предоставяне на застрахователни услуги. 
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Толкова прецизна изолация означава минимизиране на търговията на Техеран с 
развитите страни. Естествено, новините от Белия дом моментално сринаха курса на 
риала към долара на черния пазар – с 25%. Този повърхностен индикатор, разбира се, 
не отразява цялата дълбочина на проблема. По-основателен повод за песимистични 
прогнози дава осъзнаването на това, че Иран не успя да увеличи запаса на якост. 
Макар през 2016 година ръстът на неговия БВП да беше 12,5%, през 2017 година ръс-
тът, според оценки, беше близък до 4%. За стопанска система, едва успяла да се из-
тръгне от блокадата, това е незначителен прираст. Цената на нефта в разглеждания 
период беше ниска. Заедно с това, Иран не успя да попадне в зависимост от трансна-
ционалните компании, не обрасна с връзки с чуждестранни доставчици на критичес-
ки важни компоненти за инфраструктурното строителство. Стремежът към самодо-
статъчност – е привичен ориентир за иранците. 

Когато в светлината на последните събития говорят за загуби на западни фирми, 
имат се пред вид преди всичко европейски, а не американски структури. Подписване-
то на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) не въодушеви американския 
бизнес, той неохотно участваше в разделянето на иранските пазари за пласмент. 
Само две крупни компании от САЩ поеха риска – Boeing (поръчка за доставка на са-
молети на обща стойност $20 млрд.) и General Electric (поръчка за доставка на обо-
рудване за енергийния сектор). Тези два контракта в днешните условия автоматично 
се анулират. 

Европейските компании от първа величина в региона са значително повече: Total, 
Airbus, Peugeot, Volkswagen, Siemens, Maersk и така нататък. С това транснационал-
ните корпорации с обширни бизнес-интереси в Северна Америка е безсмислено да 
отиват под санкции. Те са твърде чувствителни към въздействието на американските 
регулиращи органи. Така че не е учудващо, че някои от тях вече заявиха за съкраща-
ване на своята дейност в ислямската република. Например Total, която заедно с ки-
тайски партньор има дял в проекта за разработване на газовото месторождение Южен 
Парс и датската корабоплавателна компания Maersk, най-крупната в света за контей-
нерни превози. Но средните и малки предприятия могат да се опитат да останат в 
Иран. ЕС планира да даде на тези фирми имунитет към американските наказателни 
мерки. На тях ще им се възмездят загубите и предостави финансова помощ чрез 
Европейската инвестиционна банка. 

На институционално равнище Европа трябваше да покаже сериозността на свои-
те намерения в противопоставянето на волунтаризма на САЩ, ако се откаже да из-
ключи Иран от глобалната система за финансови трансакции SWIFT, базирана в 
Белгия. Но това не стана. Без тази стъпка американският санкционен пакет ще бъде 
непълен. Обаче наистина съществена ще стане подкрепата за функционирането на го-
ривно-енергийния отрасъл на Иран. Главната уязвимост на тази държава – е нефтена-
та търговия, и сътрудничеството с единна Европа по това направление е жизнено 
важно. 

В предишния рунд на санкционния натиск САЩ в съюз с Европа се удаде да се 
свали равнището на иранския нефтен експорт с 60%, което през 2012-2015 години 
доведе до загуба от $160 млрд. печалба. Но сега Европа се солидаризира не с Щатите, 
а с Иран, анонсирайки създаването на директен канал за връзка с иранската централ-
на банка за да заплаща нефтените доставки без посредничеството на търговски банки. 

Като цяло, трябва да се констатира, че поредният опит за икономическа изолация 
на Иран повишава рисковете за ескалация по целия спектър близкоизточни проблеми 
и не обещава някаква конструктивна динамика в бъдеще. Неизбежно последствие от 
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такава политика – е снижаване на доверието към дипломатическите процедури за 
разрешаване на остри регионални конфликти по целия свят2. 

Казано накратко, тези заплахи са напълно реални. 
 

Как да се борим с тероризма? 
В Основополагащия акт Русия-НАТО от 1997 г. борбата с тероризма е обозначена в 

качеството на конкретна област за консултации и сътрудничество. В Римската деклара-
ция за „Отношенията Русия – НАТО“, приета през май 2002 г., когато бил създаден 
Съветът Русия – НАТО (СРН), борбата с тероризма вече е очертана в качеството на 
ключова област за практическо сътрудничество. В нея са определени нови съвместни 
механизми и процедури, помагащи да се постигне по-добро взаимно разбиране и сбли-
жаване между Русия и членовете на НАТО. Един от тези механизми станала Специал-
ната работна група по тероризма, в която се обсъждали концептуалните подходи за 
противопоставяне на терористичната заплаха и се извършва търсене на пътища за прак-
тическо сътрудничество. Тази група е разработила и приела редица съвместни документи.  

Важна област е сътрудничеството между военните. За обсъждане на този въпрос 
и разработването на практически препоръки за съвместни действия в Норфолк 
(САЩ), Москва и Рим били проведени конференции на високо равнище за ролята на 
въоръжените сили в борбата с тероризма. Друга област е – използването на нелетално 
оръжие в борбата с терористите.  

Научният комитет на СРН фокусирал своето внимание върху научно-изследова-
телската работа в областта на борбата с тероризма. При него била създадена група 
експерти за социално-психологическите последствия от терористичните актове, коя-
то провела анализ на терористични актове в Русия, САЩ и някои европейски страни. 
Били съставени препоръки за действия в подобни случаи. В друга група се води рабо-
та по откриване на взривни вещества, самоделни взривни устройства и пояси на теро-
ристи-смъртници.  

Един от ярките примери за съвместни усилия – е договореността за разработване 
на ежегоден план за действия за борба с тероризма, постигнат на истанбулската сре-
ща на най-високо равнище през юни 2004 г.  

Друг съществен елемент на антитерористичното партньорство в рамките на СРН 
е сътрудничеството в борбата с търговията с наркотици в Афганистан. Важността на 
това сътрудничество е очевидна. Парите от продажба на наркотици често отиват за 
финансиране на терористични организации. Били определени следните области на 
сътрудничество: обмен на информация, в това число и секретна, обучение на специа-
листи и практическа подкрепа на службите за борба с наркотиците в Афганистан и 
държавите от Централна Азия.  

Военните акции против терористите следва, разбира се, да продължат. Но те не тряб-
ва да бъдат главно оръжие в борбата с тях. Войните на миналото, за които се подготвяли 
и подготвят армиите на Запад, са безполезни за войните с терора, за което свидетелства 
опитът от военните действия на Израел в Ливан и САЩ в Афганистан. Необходими са 
нови начини и методи за тази борба. При съкращаване на ролята на военно-силовия 
компонент на първи план трябва все повече да се предлагат икономически, финансови, 
интелектуални и информационни ресурси за влияние върху партньорите и опонентите. 

Пример за много успешно антитерористично сътрудничество може да се смята 
Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където влизат Русия, Китай, 

                                                 
2 Ответ ЕС на санкции США против Ирана. Политика санкций 8-21 мая [Електронен ресурс] 
Режим на достъп http://eurasian-strategies.ru/. Дата на използване 2019.05.21.  
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Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В нейните рамки е създадена спе-
циална Регионална антитерористична структура (РАТС), във функциите на която 
влизат провеждане на съвместни антитерористични учения, обмен на информация (в 
това число секретна) и създаване на обща база данни за тероризма. Главната нейна 
цел – борбата с тероризма – трябва да не бъде вътрешна работа на държавите, а плат-
форма за международно сътрудничество. През март 2009 г. на Съвета на РАТС бил 
представен проект на Конвенция за борба с тероризма.  

САЩ търпят провал в опита да се справят с международния тероризъм изключи-
телно със силови методи. Техните силови едностранни акции засега доведоха, по-
скоро, до противоположни резултати. Администрацията на Буш безрезултатно се 
опита да спре програмата за създаване на ядрено оръжие на Северна Корея и Иран. 
Твърде негативни последствия имаше нахлуването в Афганистан и окупирането на 
Ирак. Големият Близък Изток все още е далече от демокрацията. Политическата не-
стабилност там се увеличава. Тези неуспехи на САЩ само укрепват моралния дух на 
екстремистите. Растежът на тяхната популярност в мюсюлманските страни, особено 
с ниско равнище на живот, след 11 септември 2001 г. стана тенденция. За източник на 
всички беди се смятат западните правителства, които се обвиняват в това, че те са 
станали марионетки на САЩ. А именно радикалите се грижат за нуждите на простия 
народ. Това потвърждава и опитът от войната на Израел против Хизбола в Ливан. В 
крайна сметка, са необходими нови военни стратегия и тактика. 

А главното е – на преден план трябва да излезе отстраняване на причините, по-
раждащи ислямския екстремизъм и тероризъм. Без това военните действия против 
терористите ще напомнят опитите да се избърше водата от пода с парцал, когато не е 
затворен крана, от който тя шурти. 

 
Заключение 
Още в края на 1960-те години транснационалните терористични групировки си 

сътрудничат в създаването на мрежи от тренировъчни лагери, разузнаването, намира-
нето на сигурни убежища, финансовата подкрепа, логистиката, снабдяването с оръжия 
и дори размяната на хора. Те обединяват ресурсите си, за да подсилят бедния си арсенал. 

За разлика от другите глобални предизвикателства, опитите за борба с тероризма 
имат неволни отрицателни последствия. Твърдите офанзивни мерки срещу терорис-
тите могат да предизвикат ответна реакция, защото създават нова неприязън, а съоб-
разяването с техните искания може да подтикне и други да възприемат тяхната тактика. 

Една терористична група може да бъде разгромена, но ще възникнат други. Убийст-
вото на лидерите на групата може да доведе на тяхно място още по-безпощадни хора. 
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Резюме: Статията има за задача да постави основите при теоретичния анализ на 
освобождаването от наказателна отговорност. Разглеждането на конкретните 
условия за прилагането му е безпредметно, ако няма яснота какво отличава този 
институт от другите наказателноправни институти, които изключват на едно или 
друго основание прилагането на наказателната репресия. Въпросът е толкова по-зна-
чим, като се има предвид, че определени неясноти и непоследователност в използвана-
та терминология водят до объркване както в доктрината, така и в практиката. 
Ключови думи: наказателна отговорност, освобождаване от наказателна отго-
ворност, чл. 78а НК. 
 

Abstract: The article aims to lay the foundations for the theoretical analysis of the release 
from criminal liability. Consideration of the specific conditions for its application is 
pointless if it is not clear what distinguishes this institution from other criminal law 
institutes, which exclude on one basis or another the application of criminal repression. 
The issue is all the more significant given that certain ambiguities and inconsistencies in 
the terminology used lead to confusion in both doctrine and practice. 
Keywords: penal responsibility, release from penal responsibility, art. 78a of the Penal Code. 
 

 
1. Изследването на въпроса за освобождаването от наказателна отговорност 

предполага да се дефинира преди всичко понятието за наказателна отговорност и 
същността на освобождаването, и едва тогава могат да се обсъждат условията, при 
които това е признавано от закона за допустимо както в исторически аспект, така и 
съгласно действащото право. 

В правната теория съществуват различни школи и течения, които по различен 
начин определят понятието наказателна отговорност, но можем да установим, че ма-
кар и проблематиката да е дискусионна, тя е излязла извън фокуса на доктрината.  

В българската правна литература този въпрос е разглеждан предимно в общо-
теоретичен план1, но в наказателната литература той някак си се приема за неподле-

                                                 
1 Вж. Бойчев, Г. Юридическата отговорност. С., Юриспрес, 1995 г., както и в по-старата лите-
ратура Ганев, В. Обща теория на правото. Том I, 3-то изд. С., 1946, стр. 518-538 и стр. 567 – 
700. Иванов, В. Същността и бъдещето на юридическата отговорност. В: Панайотов, Пл., Д. 
Вълчев и др. ред. Научни четения на тема „Санкциите в правото“. С., Унив. издателство „Св. 
Климент Охридски“, 2019, стр. 98 – 112. 
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жащ на обсъждане. Все пак може да бъдат отграничени два основни възгледа. Така 
според Ал. Стойнов наказателната отговорност есе определя като съвкупност от пра-
воотношения между държавата и престъпника, породени от извършването на прес-
тъпление. По-нататък той очертава съдържанието ѝ чрез три правомощия на държа-
вата: да осъди престъпника, да изпълни наложеното наказание и да третира престъп-
ника като осъждан. От своя страна престъпникът е длъжен да търпи законосъобраз-
ните действия на държавните органи, ангажирани с реализирането на тези правомо-
щия.2 Следователно, същността на наказателната отговорност се свежда до практи-
ческото прилагане на наказателното право, т. е. във всички онези мерки на държавна 
принуда, които се прилагат по отношение на лицето, извършило престъпление. С 
други думи правопораждащият юридически факт, човешкото поведение, което оказва 
определено отрицателно въздействие върху защитени от наказателното право об-
ществени отношения, предизвиква редица правни действия и последствия, чрез които 
се реализира правоотношението. От това логически следва, че поведението на субек-
тите в наказателното правоотношение е предопределено, като: 

 извършителят е длъжен да понесе последиците от противоправното си пове-
дение; 

 органите на досъдебното производство са длъжни да започнат наказателно 
преследване; 

 съдът е длъжен да се произнесе въз основа на събраните доказателства и за-
кона3. 

В нашата литература се развива и друго, по-оригинално становище. В. Каракашев 
застъпва схващането, че е спорно разбирането за наличието на права и задължения в 
наказателното правоотношение и аргументира разбирането си, че наказателната отго-
ворност е съдържание на наказателното правоотношение, което възниква след из-
вършване на престъпление и се състои в еднократната възможност на държавата да 
накаже престъпния деец.4 

Не е възможно априори да бъде поддържано или отхвърлено което и да е от тези 
виждания, тъй като всяко е обосновано от несъмнената сложност на понятието и фи-
лософската му и социологическа комплексност. Това, което можем да приемем като 
изходна позиция за по-нататъшните си разсъждения е, че наказателната отговорност 
възниква от един правопораждащ факт – извършеното престъпление и се реализира 
чрез множество правоотношения, насочени към фактическата реализация на наказа-
телноправната норма, приложима към конкретния случай. При това окончателното 
реализиране на наказателноправното отношение не винаги и не е задължително да е 
свързано с определяне на наказание, тъй като за съда съществуват, освен да признае 
подсъдимия за виновен и да му определи наказание, и ред други законови възмож-
ности, като: 

 да прекрати наказателното производство (чл. 24, ал. 1 от НПК); 
 да освободи подсъдимия от наказателна отговорност (чл. 61, чл. 67, чл. 78а от 

НК); 
 да разпореди прилагането на медицински мерки (чл. 89-92 от НК). 
 

                                                 
2 Стойнов, Ал., Наказателно право. Обща част, 2-ро изд. С., Ciela, 2019, стр. 53-55. 
3 Подобно виждане се поддържа и в курса Российское уголовное право, Общая часть. Том I. 
Под ред. на Комиссаров, В. С., Л. В. Иногамова-Хегай и А. И. Рарог. М., Контракт, 2014, 
стр. 37. 
4 Каракашев, В. Престъпление и наказателна отговорност. 2-ро изд. С., 1999 г. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 125 

2. Основание за възникване на наказателна отговорност по българското наказа-
телно право е осъществяването на състав на престъпление, предвидено в Особената 
част на Наказателния кодекс. От това следва, че липсата на който и да е елемент от 
състава – деяние, особености на деянието и обективната страна; вина, субективни 
елементи извън вината – мотиви, подбуди, както и липсата на необходимите особени 
качества на субекта на престъплението, означават, че осъщественото деяние не е пре-
стъпление. 

Заедно с това обаче, нашето наказателно право регламентира и хипотези, при на-
личието на които извършеното деяние, независимо, че формално отговаря на призна-
ците на предвиден в закона състав не може да се определи като престъпно. Така лип-
сата на обществена опасност или недостатъчно високата й степен изключват прес-
тъпния характер на извършеното деяние – чл. 9, ал. 2 от НК. Това позволява на съда и 
прокуратурата да преценяват дали във всеки конкретен случай степента на обществе-
на опасност е достатъчна, за да даде основание за търсене на наказателна отговор-
ност. В определен смисъл може да се каже, че предвид нецелесъобразността на реа-
лизирането на наказателен процес при явна малозначителност на деянието, нашият 
законодател е възпроизвел принципа на опортюнитета, приет в САЩ, Канада и реди-
ца европейски държави – Нидерландия, Франция, Гърция. 

Законодателството и доктрината приемат, че не е налице престъпление и в слу-
чаите, когато деянието е извършено от наказателнонеотговорно лице – малолетен или 
невменяем. Счита се, че неспособността им да разбират свойството или значението 
на извършеното или да ръководят постъпките си, поради ниската възраст или раз-
стройството на съзнанието, не позволяват тяхното поведение да бъде разглеждано 
като деяние в наказателноправния смисъл на понятието, тъй като в тези случаи 
липсва субективният компонент на деянието, то не е осъществено под контрола на 
съзнанието5.  

 
3. Извън случаите, когато деянието не е общественоопасно в достатъчно висока 

степен, липсва годен субект или не са осъществени в тяхната пълнота елементите от 
състава на престъплението, в НК са уредени и специални случаи, когато извършеното 
деяние е причинило вреди, но предвид необходимостта да бъдат защитени по-значи-
ми правни блага или поради съображения от наказателно-политически характер, на-
казателната отговорност се изключва. Тези случаи могат да бъдат групирани по след-
ния начин: обстоятелства, изключващи обществената опасност на извършеното дея-
ние; обстоятелства, изключващи наказуемостта и обстоятелства, изключващи ви-
ната.6 

Към първата група – обстоятелства, изключващи обществената опасност7 – спа-
дат такива обстоятелства, при които се касае за осъществяване на свое или чуждо 
признато от държавата право. Някои от тях са уредени в НК – чл. 12 – неизбежна 

                                                 
5 Ненов, Ив. Наказателно право на НРБ. Обща част. С., Наука и изкуство, 1972, стр. 247 – 248; 
Стойнов, Ал. Наказателно право, стр. 196. 
6 По въпроса за групирането на обстоятелствата, водещи до отпадане на отговорността вж. 
Guneva, M. Grounds for excluding criminal liability. B: Sieber, U., K. Jarvers, E. Silverman еds. 
National Criminal Law in a Comparative Legal Context. Vol. 5.2. Grounds for rejecting criminal 
liability. Berlin, Duncker§ Humblot, 2019, стр. 4-52. 
7 Ненов, Ив., Наказателно право, стр. 292; Лютов, К. Обществената опасност на деянието по 
наказателното право на НРБ. С., Наука и изкуство, 1960, стр. 72; Гиргинов, Ант., Неизбежна 
отбрана и крайна необходимост. С., 1995, стр. 24. 
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отбрана; чл. 12а – действия по задържане на престъпник; чл. 12б – действия на слу-
жител под прикритие; чл. 13 – крайна необходимост и чл. 13а – оправдан стопански 
риск. Други обстоятелства не са регламентирани в НК, но доктрината и съдебната 
практика приемат, че при тях липсва обществена опасност с оглед принципите на 
правото. Това са изпълнението на правомерна служебна заповед и съгласието на 
пострадалия.  

Когато е налице което и да е от тези обстоятелства е достатъчно да се установи 
фактът на извършеното деяние и причинените от него вреди – смърт, телесна повре-
да, имуществени вреди, след което се изяснява наличието на изключващо обществе-
ната опасност обстоятелство. Ако се разкрият данни, че деянието е осъществено при 
обстоятелство, изключващо обществената опасност, акцентът се поставя върху из-
следване на специфичните предпоставки (напр. непосредствено противоправно напа-
дение, непосредствена опасност или необходимост да бъде задържан престъпник) и 
върху установяване на съответствието на извършеното с критериите за правомерност, 
посочени в съответната норма8. 

Втората група – обстоятелства, изключващи наказуемостта са такива, при кои-
то извършеното осъществява признаците на предвиден в закона състав, но по съобра-
жения от наказателно-политически характер законодателят е приел, че деянието не 
следва да бъде наказвано. В теорията се приема, че извършеното, макар и да остава 
общественоопасно, не е престъпно, тъй като е отпаднал един от основните елементи 
на понятието за престъпление – наказуемостта9, като нар. разпоредбата на чл. 108а, 
ал. 5 във вр. с ал. 4, чл. 323, ал. 3 и др. Обстоятелствата, които обосновават ненака-
зуемост са изчерпателно посочени в НК и могат да бъдат условно разделени на три 
групи, с оглед на това, че при една част от тях става дума за ненаказуемост на опре-
делени лица, а в други случаи се касае за ненаказуемост, обоснована от поведението 
на лицето.10 С оглед предназначението им можем да ги разделим условно на лични, 
изключващи наказуемостта обстоятелства, които се отнасят до личността на дееца – 
психическо състояние, мотиви на поведението му, връзки с други лица, такива сти-
мулиращи преустановяване на престъпната дейност в процеса на осъществяването 
ѝ и обстоятелства стимулиращи постпрестъпно положително поведение, насочено 
към заличаване на обществената опасност на извършеното деяние и предотвратяване 
на по-сериозно увреждане на правните блага.  

Третата група случаи обхваща тези, при които наказателната отговорност се 
изключва поради липса на вина. Това са случайното деяние (чл. 15), фактическата 
грешка (чл. 14), изпълнението на неправомерна служебна заповед (чл. 16 НК) и дей-

                                                 
8 Guneva, M. Grounds for excluding criminal liability, стр. 12-13. 
9 Ненов, Ив., Наказателно право, стр. 360; Стойнов, Ал., Наказателно право, стр. 289.; 
Велчев, Б. За изключващите наказуемостта обстоятелства и противодействието на органи-
зираната престъпност. – De Jure,1/2011 (2), стр. 5-6; Петрова, Цв. Особености на личните 
основания, изключващи наказуемостта за съставомерни деяния по Наказателния кодекс. В: 
Научни четения на тема „Санкциите в правото“, стр. 476 – 496. Михайлов, Д. Освобождаване 
от наказание и от наказателна отговорност с присъда. В: Проблеми на наказателното право. 
Обща част. С., Ciela, 2019, стр. 938 - 963. Макар и да разкрива известни различия в разбирането 
по-скоро за процесуалните аспекти, Михайлов също поддържа схващането, че отпадането на 
наказуемостта изключва престъпния характер на извършеното.  
10 Ненов, Ив., Наказателно право, стр 361. 
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ствията, осъществени при принуда, упражнена по отношение на жертва на трафик на 
хора или непълнолетен, (чл. 16а, ал. 1 и 2).11  

В посочените три групи случаи липсва един от белезите на престъплението – об-
ществена опасност, наказуемост и вина, Наказателноправните изводи от това са едно-
значни. Когато не е налице една от същностните характеристики, посочени в чл. 9, 
ал. 1 НК не можем да говорим за престъпление, следователно липсва основание за 
търсене на наказателна отговорност и наказателното производство следва да бъде 
прекратено.  

Преди да преминем нататък следва да отбележим, че поради тази си същностна 
характеристика те се различават съществено от институтите на давността и амнис-
тията. Формално погледнато наказателноправните последици са идентични – произ-
водството се прекратява и отговорността не може да се реализира. Съгласно българ-
ското наказателно право давността и амнистията са изрично посочени в разпоредбата 
на чл. 79, ал. 1 НК като обстоятелства, които препятстват наказателното преследване 
и изпълнението на наказанието. Въпреки някои сходства в използваната терминоло-
гия, между обстоятелствата, които изключват наказателната отговорност, разгледани 
в началото, и давността и амнистията има съществени различия. Член 79 е поместен в 
глава Седма на Общата част, озаглавена „Погасяване на наказателното преследване и 
на наложеното наказание“, като освен давността и амнистията като обстоятелство, 
погасяващо наказателното преследване и наложеното наказание е посочена и смъртта 
на дееца. 

В наказателноправната теория няма спор, че това са последващи  престъплението 
факти, които могат да настъпят след извършването му, преди започване на наказател-
ното преследване, по време на наказателното производство или по време на изтърпя-
ване на наказанието. Последиците от тяхното настъпване се изразяват в определени 
процесуални последици, тъй като се погасява възможността на държавата да реализи-
ра наказателната отговорност. Фактически в тези случаи се погасява самото наказа-
телно правоотношение12, което прегражда пътя на наказателното производство и из-
пълнението на наказанието, макар и да не променя характера на извършеното дея-
ние13.  

Нашият законодател обаче изключително прецизно диференцира основанията за 
отпадане на отговорността. Огромното му постижение на състои в това, че той ясно 
отграничава различни групи хипотези, макар и ефектът от прилагането им да е прак-
тически един и същ. По същество всеки отказ да се реализира наказателната отговор-
ност означава и освобождаване от наказание. Но Наказателният кодекс на Република 
България прави ясно и точно разграничение между правноустановените основания за 
неотговорност на дееца поради липса на един от елементите на престъплението и ос-
вобождаването от наказателна отговорност – Глава осма на Общата част, като съще-
временно въвежда и още една категория обстоятелства – такива, свързани с погасява-
не на наказателното преследване и на наложеното наказание – Глава девета. Това 
обособяване на три различни групи обстоятелства е резултат на сериозно теоретично 

                                                 
11 За детайлно изложение по въпроса вж. Марков, Р. Изключващи вината обстоятелства по 
българското наказателно право. С., Ciela, 2019 г. 
12 Ненов, Ив., Наказателно право, стр 517; Гиргинов, Ант., Давността в наказателното право, 
стр. 28 – 53. 
13 Донякъде това твърдение е некоректно по отношение на амнистията, която заличава прес-
тъпния характер на вече извършеното деяние. Вж. Гунева, М. Амнистията по наказателното 
право на НРБ. С., Наука и изкуство, 1988. Ненов, Ив., Наказателно право, стр 517. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 128 

осмисляне на същината им, тъй като те имат различна природа и наказателноправен 
ефект. По този начин се създава не само в доктрината, но и в законодателството забе-
лежителна яснота, която позволява да се проникне в дълбочината на всеки от инсти-
тутите и да се обясни не само различието между тях, независимо от видимостта за 
идентичност в последиците, но и законодателният подход при формулирането им. 
Подобна прецизност липсва в законодателствата, а и в науката на редица европейски 
страни.14 

 
4. На тази основа можем да обсъдим същността на института на освобождаване 

от наказателна отговорност и да потърсим неговото място сред тези институти, които 
са свързани с отпадане на наказателната отговорност.15 

За да възникне въпросът за освобождаване от наказателна отговорност, следва да 
е налице не само основанието за такава отговорност, но и наличие на ред факти и об-
стоятелства, които са изчерпателно посочени в нормите на закона, както отменени, 
така и действащи.  

Няма спор по основните изходни позиции в доктрината; касае се за инструмент 
на наказателната политика16, който е създаден с оглед да се отговори на тенденцията 
за смекчаване на репресията17 и изграждане на механизъм, който едновременно да из-
рази както укора по отношение на извършеното, така и липсата на достатъчно разум-
ни основания за търсене на наказателна отговорност. Не може да има съмнение, че 
освобождаването от наказателна отговорност не прави престъпното деяние непре-
стъпно18, но съществуват ред признати от наказателното право обстоятелства, като 
физическа невъзможност или юридическа безпредметност на наказателно-правното 
въздействие, при които реализацията на наказателната отговорност е принципно не-
желана и нецелесъобразна19 и това обосновава необходимостта да се въздейства по 
друг начин.  

Веднага следва да декларираме, с оглед да се направят съществени отграничения: 
за да има освобождаване от наказателна отговорност, следва за това да е възникнало 
основание – т. е. да е налице извършено престъпно деяние от наказателноотговорно 
лице. Идеята е съвсем ясно изразена в монографията „Теоретични въпроси на осво-
бождаването от наказателна отговорност” – „който и да е вид на това освобождаване 
се прилага към лица, в действията на които се съдържа състав на престъпление”.20 

                                                 
14 Нямаме претенции да познаваме световното наказателно законодателство, но убедено можем 
да твърдим, че подобна прецизност е нехарактерна за което и да е от законодателствата, които 
обичайно се използват като материал при сравнителноправно изследване – ФРГ, Франция, 
Италия, Русия. 
15 Предвид ограниченото приложно поле на института на освобождаване от изтърпяване на 
наложено наказание – едва след определяне на наказанието или по време на изпълнението му, 
той няма да бъде предмет на разглеждане в тази статия. 
16 Ненов, Ив. Наказателно право, стр. 511. 
17 Вж. Фуко, М. Надзор и наказание. С., Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, 1988, стр. 
95. 
18 Вж. и Николова, Р. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на администра-
тивно наказание глоба по чл. 78а. – De Jure, 1/2017 (14), стр. 56. 
19 В този см. Российское уголовное право, Общая часть, том 1, М., Проспект, 2010 г., стр. 413. 
20 Келина, С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности, М., Наука, 
1974, стр. 13. 
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Изводът логично следва от използваната дума „освобождаване“ – давам възможност 
на някого да не прави нещо, отървавам от задължение.21  

Тук можем да направим и основното отграничение. За разлика от разгледаните 
хипотези, когато отговорност не може да се реализира, защото извършеното, макар и 
да осъществява признаците на предвиден в закона състав поради липса на обществе-
на опасност, наказуемост или вина не е престъпно или наказателното правоотноше-
ние е погасено поради настъпването на външни за него обстоятелства, които имат 
погасителен ефект, при освобождаването на наказателна отговорност говорим за спе-
циално основание, при което държавата при наличието на предварително установени 
в законодателството условия се отказва от правото и задължението да накаже дееца. 

От тук следва и второто различие – освобождаването се извършва с нарочен акт 
на прокурора или на съда, с който наказателната се заменя или с друг вид отговор-
ност – административна, (чл. 78а) или с мерки за възпитателно въздействие (чл. 61). 
Предназначението на този акт е да отрази наличието на достатъчно данни или доказа-
телства, от които да може да се направи обосновано предположение, че е извършено 
престъпление, т.е. субектът не просто не следва да отговаря за извършеното, а има от 
какво да бъде именно освободен. 

На тази основа следва вече да бъде установено наличието на определените усло-
вия, изрично посочени в закона – формални и по целесъобразност (както това е посо-
чено в чл. 61) и наказателната отговорност да бъде заменена с друга отговорност или 
мярка за въздействие. 

Подробното обсъждане на тези условия излиза извън рамките на поставената за-
дача, която е да се потърси мястото на освобождаването от наказателна отговорност 
сред другите наказателноправни институти. Динамиката в законодателната уредба на 
освобождаването от наказателна отговорност, която по същество се изчерпва с тези 
два текста, а по същество – главно с разпоредбата на чл. 78а от НК, поражда редица 
въпроси като: 

 поради какви причини – социални, политически, икономически, с течение на 
времето се стеснява или разширява приложното ѝ поле;  

 кое наложи да се отнеме възможността на съда за свободна преценка при 
прилагането на този институт, с оглед характеристиките на деянието и лич-
ността на извършителя22;  

 как се съгласува тази разпоредба с публично-частното начало; 
 как следва да се „изчистят“ някои терминологични неточности в закона, кои-

то позволяват особено липсата на наказуемост да се етикетира като „осво-
бождаване от наказателна отговорност“.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 http://talkoven.onlinerechnik.com/ 
22 Необходимо е само да напомним редица скандални случаи и общественото възмущение, ко-
гато съдът просто беше длъжен да освободи дееца от наказателна отговорност и да я замени с 
глоба, която остава и неплатена. 
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Резюме: Приемството в процеса, уредено в чл. 227 от ГПК, представлява хипотеза 
на заместване на страната във висящ процес от нейните правоприемници. Под 
приемство в процеса се разбира продължаване на производството по делото с 
участието на правоприемника с цел това производство да получи своя необходим за-
вършек. Приемството в процеса по чл. 227 от ГПК е законово, защото настъпва по 
силата на цитираната процесуална норма, независимо от волята на правоприемни-
ците. Последиците от настъпилото приемство са, че делото продължава от това 
действие, при което е било спряно по реда на чл. 229, ал.1, б.”б“ от ГПК, като из-
вършените до този момент от праводателя процесуални действия, запазват своя-
та сила и спрямо правоприемника. 
Настоящата статия разглежда специфичните случаи, уредени по чл. 327 и  чл. 328 
от ГПК, а именно: продължаване на висящото дело за развод/унищожаване на 
брака/ от наследниците на починалия съпруг; приложението на нормата на чл. 327 
от ГПК и в производствата по дела за гражданско състояние; в кои случаи продъл-
жаването на тия дела е допустимо; как се развива процесът с участието на нас-
ледниците; между кои лица се разпростира силата на пресъдено нещо на решението. 
Ключови думи: приемство в процеса, особени искови производства, брачни дела, 
дела за гражданско състояние 
 

Abstract: The article treats succession in the event of death of a litigant in the course of 
proceeding in matrimonial suits and proceeding in civil status cases; in wich cases the 
succession in procedure is admissable; who are legitimated successors to continue the case. 
Practice from the supreme court of cassation is quoted. 
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Продължаване на брачния процес на страната на ищеца по чл. 327 от ГПК. 
Брачният процес е уреден като вид особено исково производство в Глава дваде-

сет и шеста, чл. 318 и сл. от ГПК. Особеностите му се дължат на неговия предмет – 
призван е да брани важни интереси – тези на семейството. Не само личните права на 
съпрузите интересуват брачния процес, целите му са много по-обхватни. Задача на 
брачния процес е както да прекрати разстроения брак или да отстрани унищожаемия, 
така и да защити интересите на децата, да възмезди за усилията в брачния живот все-
ки от съпрузите, посредством справедливо разпределение на придобитото. 

Строго личният характер на брачните отношения налага исковете, свързани с тях, 
да бъдат предявявани само от съпруг1. Легитимацията по брачни дела е изключител-
на: единствено съпруг може да бъде ищец по всеки от изброените искове по чл. 318 
от ГПК, както и ответник по тях.  

Понеже не се съвместява със строго личния характер на брачното правоотноше-
ние, процесуалното приемство по тия дела е недопустимо. При смърт на единия от 
съпрузите, настъпила по време на висящността на брачен процес, този процес следва 
да се прекрати, а постановеното по него решение да се обезсили2. 

В тия случаи, поради невъзможност да се прекрати или унищожи бракът пос-
редством влязло в сила решение, тъй като е прекратен на друго основание (смърт на 
съпруг), преживелият съпруг ще стане наследник на починалия. Когато преживелият 
съпруг е виновен за дълбокото разстройство на брака или е бил недобросъвестен при 
сключването на унищожаемия брак, този резултат е несъвместим с морала. Затова и 
материалният, и процесуалният закон, овластяват някои от наследниците на почина-
лия съпруг да продължат делото, като го превърнат от брачно дело в установителен 
процес, целящ да бъде лишен преживелият съпруг от качеството на наследник, като 
се докаже че починалият е имал право да прекрати или унищожи брака3.  

                                                 
1 Казаното не се отнася за много редки случаи, при които такива искове се предявяват от про-
курора или от съпруг по бигамен брак. В тези случаи обаче, делата се разглеждат по общия 
исков ред, а не по реда на производството по брачни дела. 
2 Проф. Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Сиела, С., 2001, с. 564. Така и 
съгласно Определение № 29 от 06.03.1978 год. по гр.д. № 11/1978 год., ІІ ГО на ВС, в което се 
казва че при смърт на една от страните в брачния процес за развод, производството не се спи-
ра, а се прекратява, поради отпадане на надлежна страна в процесуалното правоотношение. В 
брачния процес е недопустимо нито доброволното, нито законното процесуално правоприем-
ство – наследниците на починалата страна в брачния процес за развод не могат, както разпо-
режда чл. 120 от ГПК/1952 год. в обикновения граждански процес, да заместят своите наследо-
датели в образуваното процесуално правоотношение, тъй като те не могат да наследят брач-
ното процесуално правоотношение, което е строго лично на съпрузите. 
3 Това, съгласно чл. 52, ал.2 от СК и чл. 327, ал.1 от ГПК, са призованите към наследяване низ-
ходящи или родители. Т.е., легитимирани наследници да продължат брачния процес се явяват 
тези от първи и втори ред. Съпругът се конкурира в всеки един от тези редове. 
Чл. 267 от ГПК/1952 год., (на който отговаря 327 от ГПК/2008 год.), не е ограничавал по редо-
ве легитимираните наследници. Нормата на чл. 267 от ГПК/1952 год. е задължавала съдът да 
даде двуседмичен срок на наследниците да заявят дали желаят да продължат делото за развод/ 
унищожаване на брака. 
В ППВС № 10 от 03.11.1971 год., т. 11 ВС е посочил кои са легитимираните наследници да 
продължат брачното  дело: това са само наследниците, които са призовани да наследяват по 
закон или по завещание, тъй като само те имат правен интерес да изключат преживелия съпруг 
в наследяването. Заветникът и наследниците, които са признати за недостойни за наследяване, 
нямат такова право, защото нямат качеството на наследници. 
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Посочените в чл. 327 от ГПК наследници имат право да продължат производст-
вото по брачното дело, защото са призовани да наследяват, т.е., на свое собствено ос-
нование. Законът им дава възможност да използват висящото брачно производство, 
за да претендират собствените си наследствени права. Те са правоприемници по ма-
териалното право (Закона за наследството), но не са приемници на висящия процес. 
Продължаването на делото е, така да се каже, използване на процесуалната форма, на 
която се придава ново съдържание: процесът продължава с участието на наследници-
те, за да се установи основателността на предявения иск, респ. да се докаже вината на 
преживелия съпруг, и така той бъде лишен от наследствен дял.  

В тия случаи според проф. Сталев, не се касае за законно процесуално приемство, 
тъй като брачният иск е строго личен и не преминава върху наследниците (чл. 52, 
ал.1 от СК), а се касае до особен случай на изменение на иска по волята на наследни-
ците. Целта е преживелият виновен/недобросъвестен съпруг да бъде лишен от право-
то на наследствен дял от наследството на починалия. За тази цел брачният конститу-
тивен иск се заменя с установителен иск относно погасеното поради смърт право за 
развод или унищожаване на брака. Точно затова наследниците не стават страна в де-
лото по право, както това се случва при законното процесуално приемство, а получа-
ват качеството на страни, само ако в двуседмичен срок от съобщението на съда, поис-
кат делото да бъде продължено.4 

Продълженият от наследниците на ищеца процес по реда на чл. 327 от ГПК 
престава да бъде брачен и за него не важат особените правила на чл. 318 и сл. от 
ГПК. Целта на този процес е да се провери правото за развод или за унищожаване на 
брака, съществувало в полза на ищеца. Предвид строго личния характер на брачното 
отношение е недопустимо наследниците да променят основанието на брачния иск, 
нито да прибавят нови основания.5 

                                                                                                                            
Опирайки се на горните задължителни разяснения, с Определение № 376 от 09.10.2020 год. по 
чгр.д. № 2928/2020 год. на ВКС ІV ГО, определението на въззивния съд за прекратяване на 
брачно дело не е допуснато до касационно обжалване. Прекратеното производство е по иск за 
развод поради дълбоко и неправимо разстройство на брака, в хода на което е починал ищецът. 
Касационният съд е преценил че не е налице хипотезата на чл. 327 от ГПК, тъй като продължа-
ване на делото е поискал бащата на починалия. Той не е легитимиран да извършва процесуал-
ни действия по делото, тъй като не е призован да наследява. Призовани да наследяват са де-
цата и тъй като този ред наследници изключва по-далечния, само децата имат правото по  
чл. 327, ал.1 от ГПК, да продължат делото при смърт на ищеца, каквото те не са заявили. 
4 Проф. Сталев, цит. съч., с.565. Така и съгласно ППВС № 10/1971 год., т.11, където се поясня-
ва че продълженият иск от наследниците на починалия съпруг – ищец е установителен. Също 
и в ППВС № 5 от 15.03.1978 год., т.6, където е указано че наследниците на починалия ищец 
могат да продължат предявения брачен иск, само ако в исковата молба са изложени обстоятел-
ства, които разкриват дълбокото разтройство на брака поради виновни брачни нарушения и 
ищецът изрично е направил искане за произнасяне на вината. Със смъртта на ищеца бракът се 
прекратява и това определя характера на продължения иск като установителен, а не като брачен. 
5 проф. Сталев, Ж., Българко Гражданско процесуално право, с. 566. 
Така в Решение № 111 от 15.02.1985 год. по гр.д.№ 19/85 год., ІІ ГО, според което продълже-
ният от наследниците иск не е брачен иск и затова съдът не може да се произнася по акцесорно 
свързаните с този брачен иск въпроси – родителските права и ползването на семейното жилище. 
Също и в Решение № 2682 от 06.12.1972 год. по гр.д. № 1114/71 год., ІІ ГО, в който случай 
наследниците на ищеца са продължили брачното дело и в съдебното заседание са заявили че се 
отказват от произнасяне по въпроса за вината, което представлява изменение на брачния иск, в 
случая недопустимо. 
Съгласно т. 6 от ППВС № 5/1977 год., срокът по чл. 267 от ГПК/1952 год., който съдът дава 
на призованите към наследяване низходащи или родители, да заявят желаят ли да продължат 
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Ако никой от наследниците не е поискал делото да продължи, както и ако прежи-
велият съпруг е бил добросъвестен при сключване на унищожаемия брак или искът 
за развод не е основан на вината на преживелия, брачното дело се прекратява, незави-
симо от фазата, в която се намира.6 

Строго личният характер на брачното отношение обяснява недопустимостта 
брачните искове да бъдат предмет на процесуално приемство, а също и показват осо-
бености относно другарството по тия дела.  

Съгласно чл. 318 от ГПК, могат да бъде предявени три вида брачни искове: за 
развод, за унищожаване на брака, за установяване съществуването или несъществу-
ването на брачното отношение 7. 

Искът за развод, както и искът за унищожаване на брака са конститутивни. Уста-
новителен е третият иск, с който се цели установяване съществуването или несъщест-
вуването на брак между страните. За предявяването на установителен брачен иск ва-

                                                                                                                            
делото, е преклузивен и важи за всеки наследник поотделно. С определение съдът постановява 
продължение на делото, ако по не единият от наследниците е поискал в двуседмичен срок про-
дължаването. 
6 Така в Решение № 201 от 24.07.2012 год. на ВКС по гр.д. № 1129/2011 год. ІІІ ГО, което под-
чертава че   разпоредбата на чл. 327, ал.3 от ГПК/2008 год. налага съдът да се произнесе само 
по посоченото от починалия съпруг като основание за прекратяване на брака виновно поведе-
ние на преживелия. Поведението на другия съпруг, който е починал, не се включва в предмета 
на произнасяне на съда, поради което не може да бъде установявано и неговото противобрачно 
поведение. 
Разпоредбата на чл. 327, ал.3 от ГПК/2008 год., която гласи че: „При продължаване на делото, 
съдът се произнася само по посоченото от починалия съпруг като основание за прекратяване 
на брака виновно поведение на преживелия” е нова за процесуалното ни законодателство; тя не 
съществува по ГПК/1952 год. и при първоначалната му редакция, и при последващите му из-
менения, касаещи брачната уредба. Може да се каже, че тази правна норма е добър пример за 
хармонично и съответстващо на целта на закона нормотворчество – нормата е ясна и стриктна 
като по този начин подпомага и страните, и съда в правоприлагането, (бел., А.Т.) 
Брачните отношения между съпрузите са подлежали на различен режим и уредба по нашето 
законодателство. При действието на Закона за гражданското съдопроизводство (ДВ, брой 
31/1892 год.), споровете за разтрогването и унищожаването на брака и свързаните с това въп-
роси за упражняване на родителската власт и издръжка на съпругата и децата, са се решавали 
не от гражданските съдилища, а от признатите духовни съдилища на източноправославната 
църква и на другите вероизповедания според това, пред орган на кое вероизповедание е склю-
чен бракът: чл.1, ал.2 от ЗГС. С приемането на Наредбата-закон за брака от 12.05.1945 год., в 
българското право се въвеждат за пръв път гражданският брак и гражданският брачен процес. 
По-късно уредбата се развива с приемането на Закона за лицата и семейството (ДВ,  
бр. 182/1949 год.), при действието на който правилата, уреждащи брачния процес, са включени 
като отделна глава в тогава действащия ЗГС. С приемането на Гражданския процесуален ко-
декс (Изв, брой 12/1952 год.), правилата относно брачния процес се включват окончателно ка-
то особено исково производство в процесуалното ни законодателство, бел., (А.Т.) 
7 Законът говори само за унищожаване на брака като не употребява термините несъществува-
щи и нищожни бракове. Това се обяснява с обстоятелството, че класификацията на правните 
актове, дадена по обща теория на Гражданското право, мъчно подхожда към материята на бра-
ка. Доктрината си е послужила с делението „несъществуващи и недействителни бракове” като 
под първите се поставят случаите, когато изобщо няма брак, поради липса на някоя съществе-
на предпоставка, а под вторите – случаите, когато има сключен брак, но поради наличен недо-
статък, законът допуска неговото обявяване за недействителен: Меворах, Н., Семейно право, 
С., Наука и изкуство, 1956, с. 179. 
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жи изискването за наличието на правен интерес от търсеното установяване, арг. от 
чл. 124, ал.1 предл 2 от ГПК. 8 

 

Продължаване на брачния процес на страната на ответника по чл. 328 от ГПК. 
Съгласно чл. 328 от ГПК, при смърт на ответника, продължаването на делото от 

призованите към наследяване низходящи или родители е възможно, само ако предя-
веният иск е във връзка с чл. 13 от СК (отм.) и ищецът е недобросъвестна страна при 
сключването на брака9. 

Следователно, продължане на брачното дело на страната на наследниците на от-
ветника е допустимо, ако то има за основание иск по чл. 318, предл. 2 от ГПК – иск за 
унищожаване на брака. Продължаване на дело за развод от наследниците на почина-
лия ответник е недопустимо10. 

 

Продължаване на брачния процес на страната на ответника по чл. 328 от 
ГПК за случаите, когато и двамата съпрузи са ответници. 
Всеки брачен процес включва като условие за своята допустимост участието и на 

двамата съпрузи по брачното отношение. Това участие може да се изрази не само в 
конституирането на единия съпруг като ищец и на другия като ответник, но и в кон-
ституирането на двамата съпрузи като ответници. Така ще бъде в случаите, в които 
прокурорът предяви брачен иск на посочените в СК основания11. 

                                                 
8 Тези случаи на установителни искове са на практика редки. Предвид изискването на акт за 
женитба като условие за съществуването му, ще е налице интерес да се предяви положителен 
установителен брачен иск, когато съставеният акт за встъпване в брак е бил унищожен заедно 
с унищожаване на регистрите за гражданско състояние, поради пожар; ще бъде налице интерес 
от предявяване на отрицателен установителен иск в случаи, когато другата страна по несъ-
ществуващ брак претендира съществуването на брачната връзка: проф. Силяновски, проф. 
Сталев, Граждански процес, том ІІ, С., Наука и изкуство, 1955 год., с. 308. 
Според проф. Сталев, когато брачният иск е установителен, той се превръща в обикновен уста-
новителен, страна по който стават наследниците на починалия: Сталев, Ж., Българско граждан-
ско процесуално право, с. 564. 
9 Чл. 268 от ГПК/1952 год. дава право на наследниците на ответника да продължат брачното 
дело, ако предявеният иск е бил за унищожаване на брака и по този иск ищецът е недобросъ-
вестната страна. Отговаряща на горната, би могло да се каже, не особено удачно, е сега дейст-
ващата норма на чл. 328 от ГПК/2008 год. Тя препраща към чл. 13 от вече отменения Семеен 
кодекс от 1985 год. Хронологически това обстоятелство може да бъде оправдано, предвид че 
приемането на новия ГПК (ДВ, брой 59/2007 год.) предхожда приемането на новия Семеен ко-
декс (ДВ, брой 47/2009 год.). Би било удачно препращането към сега действащия Семеен ко-
декс, чл. 46, вр. с чл. 6 и чл. 7, да бъде предвидено в бъдещите изменения на ГПК, (бел. А.Т.) 
Чл. 13 от СК (1985 год.) визира пречките за сключване на брак: бигамия, запрещение, болест, 
както и роднински отношения. Тези основания, съгласно чл. 96, ал.1, т.1 от СК (отм.) са осно-
вания за унищожаване на брака. 
10 Така, съгласно съдебната практика: Определение № 45 от 10.03.1965 год. по гр.д.  
№ 632/1965 год., ІІ ГО, което постановява че при смърт на ответника във време на бракоразво-
ден процес, бракът се прекратява поради естествена причина – смъртта на един от съпрузите. 
Висящият бракоразводен иск става безпредметен и по аргумент от противното на чл. 268 от 
ГПК/1952 год., делото следва да бъде прекратено. Също и съгласно Определение № 233 от 
26.11.1969 год. по гр.д. № 1781/1969 год., ІІІ ГО, където се посочва че при смърт на ответника 
по иск за развод (поради дълбоко и непоколебимо разстройство на брака), делото се прекратя-
ва във всички случаи и без оглед на вината.  
11 Съгласно чл. 97 от СК/1985 год., иск за унищожаване на брака, по причина двубрачие, пълно 
запрещение, душевна болест или болест, която представлява сериозна опасност за живота или 
здравето на поколението или другия съпруг, както и поради близка роднинска връзка между 
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С ТР № 74 от 10.11.1980 год., ОСГК на ВС, Върховният съд се е произнесъл по 
въпроса как следва да се тълкува чл. 268 от ГПК/1952 год., в случаите на предявен от 
прокурора иск за обявяване брака за недействителен, по причина че единият от съп-
рузите страда от душевна болест, което е основание за поставянето му под пълно зап-
рещение, и в течение на производството настъпи смъртта на някой от двамата съпру-
зи – ответници. 

В цитираното тълкувателно решение № 74/1980 год., ВС закючава че докато про-
дължаването на  иска за развод е допустимо само на страната на ищеца, то искът за 
обявяване недействителността на брака по различен начин третира проблема за про-
дължаването на делото в случай на смърт. Ответник по този иск може да бъде и 
добросъвестният, и недобросъвестният съпруг, тъй като чл. 18 от СК (ДВ, брой 23/ 
1968 год.), овластява всеки от съпрузите за предявяването му. Продължаването на 
тия искове е изключение от правилото, че със смъртта на ответника по брачен иск, 
делото се прекратява. Когато искът за обявяване недействителността на брака се 
основава на душевна болест или слабоумие на единия от съпрузите, този иск може да 
се предяви и от прокурора, арг. чл.18, б.“г“ от СК/1968 год., в който случай и двамата 
съпрузи имат процесуалното положение на ответници. Прилагайки по аналогия раз-
поредбата на чл. 268 от ГПК/1952 год., Върховният съд постановява че тази разпо-
редба е относима и при предявен от прокурора иск, защото по този начин се санкцио-
нира недобросъвестността на преживелия съпруг както в случаите, когато искът е 
предявен от другия съпруг – наследниците ще имат право да продължат процеса. 

Цитираното тълкувателно решение очертава проблема за легитимацията на стра-
ните по брачни дела. Семейството представлява основна клетка в обществото и отно-
шенията в него подлежат на абсолютна закрила от държавата. Тези отношения имат 
важимост спрямо всички и водят до разпростиране действието на брачните решения 
спрямо всички.12 

Брачните искове и исковете по дела за гражданско състояние, продължени от нас-
ледниците, престават да бъдат процеси по искове за гражданско състояние изобщо. 
Те се превръщат в обикновени установителни искове. Решенията по продължените от 
наследниците процеси, не се ползват с важаща спрямо всички сила на пресъдено 
нещо. Решенията по тия дела важат за всички от наследниците на починалата страна, 
включително и тия, които не са взели участие в делото, но не и спрямо други лица.13 

                                                                                                                            
сключващите брак, може да бъде предявен от прокурора. Същото и съгласно чл. 47 , ал.1, т.3 и 
4 и ал. 3 и 4 от сега действащия СК. 
12 Силяновски, Сталев, Граждански процес, том ІІ, С., Наука и изкуство, 1955 год., с. 311. 
13 Сталев, цит. съч., с. 365. 
Може да се каже че това продължаване на личния брачен/семеен процес от наследниците, е ед-
но своеобразно използване на образувания вече процес. За да има приемство в процеса по реда 
на чл. 227 от ГПК, следва да има приемство в материалното право, дало повод за образуването 
на този процес. Оказва се че това правило не може да бъде поставено в абсолютни рамки. Така, 
както правото на иск не е обусловено от материалното субективно право, защото е възможно 
да се предяви иск за установяване несъществуването на едно правоотношение, така и по брач-
ните дела и по делата за гражданско състояние, продължаването на процеса от наследниците, 
излиза извън рамките на чл. 227 от ГПК и се поставя на по-широка основа, а именно: интере-
сът, които тези процеси са призвани да бранят, (бел., А.Т.) 
Процесът е едно цяло, обхващащо процесуалните действия от подаването на иска, до издаване-
то на съдебното решение, но неговата цел е вън от самия процес. Непосредствената извънпро-
цесуална цел на исковия процес е разрешаване на правния спор, предмет на делото, а най-да-
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Продължаване на процеса по искове за гражданско състояние от наследни-
ците. 
Исковете за гражданско състояние са искове, отнасящи се до връзката между ро-

дител и дете, респ. осиновител и дете. За тях важи особеното исково производство, 
уредено в чл. 331-335 от ГПК под надслов „Производство по дела за гражданско 
състояние”. Съгласно чл. 331 от ГПК, „по реда на това производство се разглеждат 
всички искове за установяване или оспорване на произход, както и исковете за пре-
кратяване на осиновяване.” 14 

Не всички от изброените искове обаче могат да бъдат продължени от наследни-
ците. Продължаването на производството по тия искове е обусловено от положение-
то, което наследодателят е заемал в процеса – аргумент от чл. 331, ал.2 от ГПК, който 
посочва хипотезата на „…продължаване на делото от наследниците на осиновителя 
за установяване на неговата основателност“ – т.е., процесуалният закон допуска 
наследниците да продължат процеса по иск за прекратяване на осиновяване на стра-
ната на ищеца. Продължаването на процеса на страната на ответника по тия искове е 
недопустимо15.  

Поради строго личния характер на връката осиновител - осиновен,  наследниците 
могат да продължат не всеки иск за отмяна на осиновяване, а само иск за отмяна, ос-
новаващ се на вината на преживелия във връзката осиновител - осиновен, което след-
ва от общия гражданскоправен принцип, че никой не може да черпи облаги от собст-
веното си виновно поведение. 

За приемство по тия дела отново се говори условно, тъй като то не е типичното 
приемство по чл. 227 от ГПК/1952 год. Подобно на брачния процес, и тук поради 

                                                                                                                            
лечната негова цел съвпада с крайните цели на обществото, на което процесът като надстройка 
служи: проф. Сталев, Сила на пресъдено нещо в гражданския процес, с. 122. 
По същия начин продължаването на брачния процес и на делата за гражданско състояние от 
наследниците, исковият процес постига своята далечна, крайна цел – възстановяване и защита 
на законността, защита на обществени интереси от най-висока степен – тези в семейството. 
Без да са приемници на строго личната семейна връзка, която се прекрятява със смъртта на ед-
на от страните по нея, наследниците имат право да защитят своя материален интерес, използ-
вайки вече образуваното дело, създадената процесуална форма – и по този начин да постигнат 
крайната цел на обществото за справедливост и социален мир, лишавайки недобросъвестната 
страна по прекратената семейна връзка от наследствен дял, респ. от несправедливо материално 
облагодетелстване, при установено виновно поведение спрямо починалия съпруг.  
В този смисъл по брачните дела и делата за гражданско състояние не може да се говори за при-
емство в класическата, установена от процесуалния закон хипотеза; може да се говори за при-
емство условно и гледайки в по-широк аспект върху проблема, като приемство в установената 
форма (образувания вече процес), чрез влагането в тази форма на ново съдържание и нова цел, 
(бел., А.Т.) 
14 Сега действащият Семеен кодекс от 2009 год. урежда следните искове за гражданско 
състояние: иск за оспорване на произход от майката (чл. 60 СК); искове за оспорване на 
бащинство (чл. 62 от СК); искове за оспорване и унищожаване на припознаването (чл. 66 и чл. 
67 от СК); искове за установяване на произход от майката и от бащата (чл. 68 и чл. 69 от СК); 
иск за прекратяване на осиновяването (чл. 106 от СК).  
15 Приемството в процес за оспорване на произход, първоначално изобщо не е било предвиде-
но. ЗЛС (отм., ДВ, бр. 23/1968 год.) не е давал право на наследниците да продължат исковете 
за установяване или оспорване на произход; такава възможност ЗЛС е предвиждал единствено 
при исковете за прекратяване на осиновяването. С приемането на първия СК/1968 год., в зако-
нодателството ни за пръв път е уредена възможността наследниците да могат продължат иска 
за установяване/оспорване на произход, предявен от техния наследодател: чл.41 от СК. 
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строго личния характер на връзката родител – дете, осиновител – осиновен, наслед-
ниците няма как да заместят наследодателя в тази връзка, тъй като тя не подлежи на 
приемство; наследниците обаче, както и виновният преживял (в случай че този факт 
бъде установен със съдебното решение), ще влязат в отношения помежду си по повод 
приемане на наследството, като провинилият се приживе, не следва да получи нас-
ледствен дял. С оглед на тия морални и правни принципи, законът допуска намеса на 
наследниците в тая лична връзка осиновител – осиновен, единствено при твърдяна 
вина в процеса приживе. Законодателят дава на наследниците възможността да про-
дължат процеса, за да докажат вината на преживелия и така, подобно на продължава-
не на брачните процеси, да се ползват от последиците на влязлото в законна сила ре-
шение. 

Исковете за отмяна на осиновяване на друго основание не се наследяват – напри-
мер искът за отмяна на осиновяването при съществено нарушение на закона; този иск 
не може да се продължава от наследниците, тъй като не се основава на вина на оси-
новения спрямо осиновителя и обратно: така в Р № 1485 от 24.06.1967 год. по  
гр.д. 629/1967 год., ІІ ГО16. 

                                                 
16 Цитираното решение на Върховния съд е пример за блестящо тълкуване и по-точно за пра-
воприлагане на материалната норма в съответствие с духа на закона и процесуалните правила. 
В това решение ВС развива аргументите че правото на иск за отмяна на осиновяването понача-
ло не се наследява. Наследниците могат да продължат вече предявен иск, но при наличие на 
предпоставките, предвидени в чл. 271, ал.2, вр. с чл. 267 от ГПК/1952 год. – ако искът за отмя-
на на осиновяването, предявен приживе от ищеца – осиновител, се основава на вината на пре-
живелия осиновен: тежко провинение, основно разстройване на отношенията между осинови-
тел и осиновен, ако фактите в исковата молба дават основание да се приеме, че искът има в ос-
нованието си този текст на закона. 
Наследниците не могат да продължат предявен иск на основание съществено нарушение на 
закона; такъв иск не се наследява, защото не се основава на вината на осиновения или осино-
вителя.  
Решението на ВС е постановено при действието на ЗЛС. С приемането на СК (ДВ, брой 
23/1968 год.), чл. 57 предвижда продължаване на иска за прекратяване на осиновяването, само 
когато е основан на тежко провинение или обстоятелства, които основно разстройват връзката 
осиновител – осиновен.  
Семейния кодекс от 1985 год., в чл. 66 предвижда възможността делото за прекратяване на 
осиновяването да бъде продължено от наследниците на починалата страна и на основания за 
унищожаемост (допустима възраст за осиновяване, разлика във възрастта, забрана за осиновя-
ване между роднини, липса на съгласие за осиновяване). СК/2009 год. запазва тази тенденция, 
допускайки продължаване иска за прекратяване на осиновяването от наследниците, не само 
при тежко провинение, но и при основания за унищожаемост, така съгласно чл. 108 от СК. 
ГПК от 1952 год., както и сега действащият, предвиждат продължаване на делото от наследни-
ците на осиновителя при твърдяна вина на преживелия осиновен, аргумент от препратката към 
чл. 267, ал.1 от ГПК/1952 год.; респ. чл. 327, ал.1 от ГПК/2007 год. Стриктното тълкуване на  
процесуалните норми води до извода че продължаване на иска за отменяване на осиновяването 
поради унищожаемост, е недопустимо. 
Процесуалните правила относно брачните искове и исковете по дела за гражданско състояние 
са относително устойчиви. Материалните правила относно осиновяването и неговото прекра-
тяване, са претърпели редица промени, предвид промените в обществените и социалните нор-
ми през миналия век и настоящем. 
Основанията за унищожаемост, са основания, на които могат да се позоват само осиновителят 
и  осиновеният. В материята на личните отношения, намесата на трети лица следва да бъде са-
мо по изключение, в защита на обществен интерес – когато поради тежко провинение на една-
та от страните в отношението осиновител – осиновен, продължаване на родствената връзка 
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Ако ищецът по иск за отменяване на осиновяване почине в течение на производ-
ството, съдът е длъжен да даде двуседмичен срок на неговите наследници да заявят 
дали желаят да продължат делото. Предявеният иск може да се продължи от наслед-
ниците, за да се установи неговата основателност, в който случай осиновеният ще бъ-
де изключен от кръга на наследниците, така в О на ВС № 13 от 06.02.1964 год. по 
гр.д. 244/1964 год., ІІ ГО. 

При отмяната на осиновяването, както и при бракоразводния процес, не се касае 
в действителност за прекратяване на осиновяването, респ. на брака, което вече е нас-
тъпило автоматически със смъртта на една от страните, а за установяване основател-
ността на иска, заведен преди смъртта. За разлика от брака, при осиновяването връз-
ката не се прекъсва. Връзката между родител/осиновител и дете е еднотипна. При 
смърт на осиновителя практически се поставя въпрос само за наследяването. 

Предявеният приживе от осиновителя  личен иск за отмяна на осиновяването, с 
продължаването му от неговия наследник, се замества с установителен иск по чл. 97, 
ал.1 от ГПК/1952 год. на наследника за установяване на неговата основателност, т.е. 
че починалият осиновител е имал право приживе да прекрати осиновяването: така в  
Р № 158 от 14.03.1989 год. по гр.д. № 75/1989 год. ІІ ГО. 

Чл. 331, ал. 2 от ГПК легитимира наследниците на починалия осиновител да про-
дължат иска за отменяване на осиновяването, за установяване на неговата основател-
ност. Действалите преди Семейни кодекси, както и СК/2009 год., овластяват наслед-
ниците и на осиновителя, и на осиновения да продължат процеса. Аргумент е правна-
та последица от продължаването на процеса за прекратяване на осиновяването, че ви-
новният преживял не наследява починалия17. Така материалните закони откриват въз-
можността за четири хипотези, които следва да се разгледат отделно: 

1. Осиновителят предявява иск за отмяна на осиновяването поради тежко прови-
нение от страна на осиновения. След смъртта му неговите наследници имат правния 
интерес да продължат иска и ако успеят да докажат неговата основателност, осинове-
ният ще бъде отстранен от наследството. 

2.  Осиновеният предявява иск за отмяна поради тежко провинение от страна на 
осиновителя. В хода на делото умира осиновеният. Тук интерес от продължаване на 
делото, за установяване основателността на иска за наследниците на осиновения, не е 
налице (а наличието на правен интерес за провеждане на един установителен иск е 
всякога негова абсолютна процесуална предпоставка).  

                                                                                                                            
между тях е неоправдана от морална гледна точка. В този случай заведеният приживе иск се 
наследява, защото целта на закона и изобщо допустимостта на продължаване на иска от нас-
ледниците е основана на изконния принцип в правото че никой не може да черпи права от ви-
новното си поведение. В случаите на иск за унищожаване на осиновяването поради съществе-
но нарушение на закона, тежко провинение спрямо другата страна, или зла умисъл за нанася-
сане на вреда, няма. 
Изложеното налага законодателна промяна в действащата материална уредба, а именно в  
чл. 108 от СК, който да предпоставя като основание за продължаване на делото за прекратява-
не на осиновяването единствено хипотезата на чл. 106, ал.1, т.2 от СК: „тежко провинение от 
едната страна или при наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отно-
шенията между осиновителя и осиновения“; без да се засягат хипотезите на унищожаване, ци-
тирани в т.1 на чл. 106 от СК. Така материалният закон ще бъде в съответствие с процесуалния 
и изобщо в унисон с материята на осиновяването, личните семейни отношения и принципът за 
ненамеса на трети лица в тях, (бел. А.Т.) 
17 Съгласно чл. 58 от СК/1968 год.; чл. 67 от СК/1968 год.; чл. 109 от СК/2009 год., предвид че 
действието на осиновяването престава с прекратяването му. 
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3. Осиновеният предявява иск за отмяна на осиновяването, но умира осиновите-
лят – ответник. В случая също липсва правен интерес за продължаване на процеса и 
той ще бъде недопустим. 

4. Осиновителят предявява иск за отмяна на осиновяването поради тежко прови-
нение, но умира осиновеният. И в този случай липсва правен интерес от страна на 
наследниците да искат продължаване на процеса и същият се прекатява, тъй като 
твърдяната вина е у починалата страна.18 

 
В заключение, въпреки че материалноправната уредба дава широка легитимация 

за продължаване на процеса от наследниците при иск за отмяна на осиновяването, 
единствената възможна хипотеза делото за прекратяване на осиновяването да бъде 
допустимо, е тази при смърт на осиновителя, който е завел иск за отмяна поради теж-
ко провинение от страна на осиновения. Именно тази хипотеза е подкрепена в проце-
суалните ни закони: чл. 271, ал.2 от ГПК/1952 год.; респ. чл. 331, ал.2 от ГПК/ 
2008 год.19 

 
Продължаване от наследниците на делата за установяване или оспорване на 
произход. 
Исковете за установяване и оспорване на произход, не съдържат в основанието 

си виновно поведение или тежко провинение на една от страните по връзката. По те-
зи искове легитимацията е строго определена: ищците и ответниците по исковете за 
установяване и оспорване на произход са изчерпателно посочени в материалния за-
кон за всеки конкретен случай на иск. При тези искове е също в сила принципът за 
ненамеса в личните семейни отношения на трети лица, от етично  и обществено гле-
дище. Призованите към наследяване могат да продължат иска, който е бил предявен 
от техния наследодател, т.е. и тук е възможна единствено хипотезата на продължава-
не на делото в случай на смърт на страната на ищеца, каквато е и съдебната практика: 
Решение на ВС № 1226/18.05.1974 год. по гр.д. № 773/74 год. ІІ ГО.20 

Отношенията, в които попада физическото лице с установения му произход и 
семейство, са решаващи за него през целия му живот. Затова и законодателят е огра-
ничил по императивен начин лицата, които имат право да предявяват исковете за 
гражданско състояние, както и брачните искове. По същия начин строго се стеснява и 

                                                 
18 Възможните хипотези и наличието на правен интерес за продължаване на процеса между 
осиновител – осиновен, са разгледани от проф. Меворах, Н., Семейно право, Наука и изкуство, 
С, 1956, с.107. 
19 Меворах, Н., цит. съч., с.108. 
20 ГПК не указва изрично възможността за продължаване процес за установяване или оспорва-
не на произход в случай на смърт, по примера на иска за отмяна на осиновяването, за който го-
вори чл. 331, ал.2 от ГПК. На първо място, защото възможността за продължаване на тези дела 
е предвидена за първи път по СК/1968 год., т.е., след приемането на ГПК/1952 год. На второ 
място, говорейки за продължаване на делата по брачни искове и искове за гражданско със-
тояние в случай на смърт, ГПК визира случаите на продължаване на процеса при твърдяна ви-
на у преживялата страна. При исковете за установяване, респ. оспорване на произход, вина ня-
ма. Тук идеята за продължаване на процеса трябва да се търси другаде – в законното право на 
страната да установи наличието, респ. липсата на родствена връзка и изобщо правото да се 
числи към конкретно семейство. Затова и чл. 41 от СК/1968 год. гласи че наследниците нямат 
право да предявяват исковете за установяване/оспорване на произход, но имат право да про-
дължат иска, предявен от техния наследодател, т.е. продължаването на процеса е мислимо 
единствено на страната на ищеца. Така и съгласно чл. 72, ал.1 от СК/2009 год. 
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кръгът от лицата, които на практика могат да продължат образувания процес в слу-
чай на смърт на една от страните. Това не са просто призованите към наследяване, а 
призованите към наследяване, имащи правен интерес от продължаване на делото. 
Правният интерес в случаите на продължаване на тия лични искове е основополагащ, 
тъй като със смъртта на носителя на иска за развод, дирене и оспорване на произход 
и прекратяване на осиновяване, от конститутивен, процесът се превръща в установи-
телен за доказване основателността на съществуващото приживе право в полза на 
наследодателя. Наличието на правен интерес за воденето на установителен иск, е аб-
солютна процесуална предпоставка. 

Правото на развод, правото на предявяване на иск за установяване или оспорване 
на произход, както и правото за иск за прекратяване на осиновяването, не преминават 
върху наследниците. Това са ненаследими лични права, касаещи роднинството и 
семейния статус и по всеки от тези искове законодателят стриктно определя кръга от 
лицата, които имат право да продължават процесите относнто тях.Това са лицата, 
подчинени безусловно на силата на пресъдено нещо на решението – наследниците, 
призовани към наследяване, тъй като по отношение на тях тази сила ще рефлектира – 
ще се отрази на имуществените им интереси – правото да получат по-голям, респ. по-
малък наследствен дял от имуществото на наследодателя им. Затова наследниците са 
подчинени безусловно на силата на пресъдено нещо на решенията, постановени по 
тия установителни искове. Съгласно чл. 298, ал.3 от ГПК, решенията по брачни иско-
ве и по искове за гражданско състояние, действат по отношение на всички, но 
съществува разлика между засягане от силата на пресъдено нещо и нейното зачитане 
от всички. 

Действието на решенията по искове за гражданско състояние и по брачни искове 
спрямо всички, съгласно чл. 296, ал.3 от ГПК, означава зачитането на тия решения от 
всички физически и юридически лица, както и от държавата, т.е. спрямо всички се 
установява, че дадено лице произходжа или не произхожда от конкретен родител; че 
извършеното осиновяване се прекратява, както и че бракът между страните е прекра-
тен. Това зачитане от всички се налага, поради специфичните отношения, които тия 
искове уреждат – личните отношения в семейството, които са поставени под най-вис-
ша закрила и които отношения съпътстват и определят човека от неговото раждане 
до смъртта. Така решенията, засягащи личния статус на физическото лице, действат 
по отношение на всички, защото всички задължително следва да приемат че едно ли-
це произхожда от друго и че между страните съществува брак или той е разтрогнат – 
тези връзки образуват личния и семеен статус на човека, който статус, след като е оп-
ределен, не може да бъде поставян под съмнение: не може спрямо едни лица да е 
прието че съществува брак, а спрямо други не – в противен случай би се стигнало до 
непоносими от материалноправно гледище относителни правни състояния в материя-
та на семейния статус. Не би трябвало да може по процес между едни лица да се 
приеме, че А е син на Б, а по друг процес да се приеме обратното, или да се приеме 
по един процес, че А е съпруг на Б, а по друг процес между други лица да се приеме 
обратното. Относителната сила на пресъдено нещо, която по другите граждански де-
ла и особено по дела за имуществени правоотношения е правилото, тук се оказва не-
приложима. В тази необходимост се състои законодателното основание на правилото 
на чл. 298, ал. 3 от ГПК, което обявява, че решенията по дела за гражданско със-
тояние, включително брачните искове, действат по отношение на всички.21 

                                                 
21 Сталев, Ж., Сила на пресъдено нещо в Гражданския процес, Сиела, С., 2007 год., с. 366. 
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Тази противопоставимост на силата на решенията по личните и семейни искове 
спрямо всички, не разширява кръга от лицата, имащи правен интерес да продължат 
тия искове или да искат отмяна на влезлите в сила решения по тия дела.22 

Приемството по брачни дела и дела за гражданско състояние е на първо място ус-
ловно, тъй като не покрива хипотезата на чл. 227 от ГПК и всъщност класическо 
приемство в процеса тук няма, а има използване на образувания вече процес от леги-
тимирани на собствено основание, строго ограничен кръг лица, които имайки защи-
тен наследствен интерес, законодателят овластява да продължат делото на страната 
на починалия. Това продължаване на процеса от наследниците би могло да се нарече 
използване на формата с влагане на друго съдържание и основание: приемство в про-
изводството без да е налице приемство в спорното право. Предвид че брачните иско-
ве и исковете по делата за гражданско състояние са строго лични, приемство във 
формата, т.е. в процеса относно тях законодателят допуска по изключение, със строго 
легитимиран кръг от правоимащи страни, в защита на справедливостта и в продълже-
ние на принципа че никой не може да се облагодетелства от виновното си поведение. 

Тия лични искове, повечето от които конститутивни, се превръщат в обикновени 
установителни искове, целящи да докажат съществуващото в полза на починалия 
право на развод/унищожаване на брака, отменяване на осиновяване, търсене/оспорва-
не на произход. Когато един такъв процес бъде продължен от наследниците на почи-
налия ищец, то постановеното решение не ще се ползва с важаща спрямо всички сила 
на пресъдено нещо. Твърдяното съществуване или отричане на родствена връзка, 
както и правото на разтрогване/обявавяне за несъществуваща една съпружеска връз-
ка, се прекратява със смъртта на едната от страните по тази връзка. Затова и силата 
на пресъдено нещо erga omnes не проявява своето действие в случай на продължава-
нето на тия дела от наследниците. Когато наследниците продължават тия процеси, 
постановеното решение ще важи за всички тях, защото наследниците са в тия проце-
си необходими другари, но не и спрямо други лица. Продължаването на иска от 
наследниците касае вече защита не на една лична семейна или родствена връзка, а за-
щита на лични права с имуществено съдържание, за които силата на пресъдено нещо 
добива класическия си смисъл, а именно: действа само между страните по делото, 
съгласно чл. 298, ал.2 от ГПК.23 

 

                                                 
22 Решението, с което е установен произходът на едно дете от бащата, има действие erga omnes, 
т.е. следва да бъде зачетено от всички физически и юридически лица и държавата, но това не 
означава че те се засягат пряко от силата на пресъдено нещо на решението. Така, съгласно 
Определение № 635 от 20.11.2009 год. на ВКС по гр.д. 2122/2008 год. ІІ ГО, с което е оставена 
без уважение молбата на търговско дружество, с която се иска отмяна на решение на Софий-
ския градски съд, с което е установен произходът на малолетното дете от неговия баща, почи-
нал при трудова злополука. Съдът намира подадената молба за отмяна от дружеството – рабо-
тодател на бащата, за недопустима с мотивите че това дружество е длъжник спрямо наследни-
ците на починалия си служител, но няма качеството на лице, спрямо което решението за уста-
новяване на произход има сила и поради това няма правото на отмяна по чл. 233, ал.2 от 
ГПК/1952 год.  
23 Становището че силата на пресъдено нещо по исковете на наследниците на починал съпруг 
да бъде установено в полза на починалия право на развод/унищожаване на брака, не важи 
спрямо всички защитава проф. Сталев, критикувайки ППВС 1/1957 год., в което е застъпено 
обратното: Сталев, Ж., „Сила на пресъдено нещо в гражданския процес” – с.365. Решенията по 
тия дела важат за всички наследници, защото те са по тия дела необходими другари, но не и 
спрямо други лица. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 142 

 
ПРОГНОЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

ОТ НАВОДНЕНИЯ 
 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
инж. Иван Попов 

Бургаски свободен университет 
 

FLOOD RISK FORECASTING AND MANAGEMENT 
 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
Еng. Ivan Popov 

Burgas Free University 
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order to improve and optimize flood risk management and prevent them through preventive 
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Въведение 
В следствие на човешка намеса в обкръжаващата ни среда под формата на урба-

низация, глобализация, индустриализаци и други настъпват динамични промени, ка-
то глобално затопляне и климатични изменения. Регистрират се бедствия, аварии и 
катастрофи различни по характер, сила, времетраене, честота на възникване- земетре-
сения, наводнения, радиационни аварии, засушавания, пожари изригване на вулкани, 
урагани, тайфуни, свлачища и др., предизвикващи огромни поражения от всякакво 
естество – огромни разрушения, тежки поражения на големи територии и материални 
щети, жертви и страдания на хора, екологични промени и др., част от които с необра-
тими изменения. През последните години изменението на климата в световен мащаб 
се отразява на климатичните особености и на страната ни. През 2021 г. се проведе 
конференция на ООН за климатичните промени, известна още като COP26 в Глазгоу, 
Шотландия. Посоченият процес оказва своето влияние и върху локалния климат, во-
дещ до отклонения в стабилността на метеорологичните процеси. В резултат на това 
на територията на страната ни през последните години са регистрирани стихийни 
бедствия свързани с: екстремни температури (летни и зимни), засушавания, силни 
ветрове (смерч), горски пожари, снежни натрупвания, поледици, наводнения, свлачи-
ща, кално-пясъчни потоци и градушки. Промените на климата са довели през послед-
ните години до почти непрекъснатите валежи през месеците май и юни. 
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Защитата от отрицателното въздействие на националните икономики на страни-
те, засегнати от бедствията, авариите и катастрофите се превръщат в държавна поли-
тика. Тези елементи са и част от системата за сигурност (национална, регионална, 
международна). Превенцията на национално, регионално и общинско ниво е особено 
важна за да се сведат до минимум рисковете от бедствия. Налице е необходимост от 
провеждане на ефективна превантивна дейност посредством изграждането на необхо-
димите системи за ранно оповестяване, карти на районите с най-голяма честота и вид 
бедствия, аварии и катастрофи, изграждане на подходящи съоръжения, провеждане 
на подходящо обучение и формиране на необходимата култура за поведение в риско-
ви ситуации, развитие на науката за предвиждане, противодействие, намаляване на 
риска, недопускане на кризисни ситуации.  

Обект е изследването, прогнозирането и предотвратяването на последици от 
заплахата на настъпването на бедствието наводнение в национален, регионален 
или локален-местен мащаб.  

Предмет е анализът и оценка на готовността на държавните и местни инсти-
туции при предотвратяване на бедствието наводнение или намаляне на последи-
ци от възникнало таково и дългосрочно прогнозиране и планиране на действия 
по предотвратяването им. 

Целта е да се идентифицират слабостите на законодателна рамка и нейното 
приложение, със цел подобряване и оптимизиране управлението на риска от на-
воднения и предотвратяване на същите чрез превантивна дейност.  

 
1. Определения и общи сведения за природно бедствие – наводнение. 

 

 

Фиг. 1. Наводнено населено място 
 

По дефиниция на националното законодателство „наводнение” е временното 
покриване с вода на земен участък, който обичайно не е покрит с вода, или: 

„Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в резул-
тат на действия на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения – 
язовирни стени, диги и други” 

В последните години наводненията в целия свят са често проявяващи се бед-
ствия. Те причиняват огромни щети, тъй като засягат урбанизирани територии, про-
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дуктивни земеделски земи и горски масиви и не рядко са свързани с човешки жертви. 
Наводненията са стихийни бедствия, които като природни феномени се пораждат 
преди всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни дъждове и 
интензивно снеготопене. Наводненията от разрушаване на язовирни стени имат огра-
ничена временно- пространствена проява. 

 

 

Фиг. 2. Наводнена промишлена зона 
 

Класификации  
Съгласно Закона за Водите, наводненията се класифицират на два главни типа: 
 природни наводненеия; 
 техногенни наводнения. 

Подробна класификация на наводненията разделени на три отделни типа:  
източник, механизъм и характеристики. 

Спрямо източника: 
 речни; 
 дъждовни; 
 подземни; 
 инфраструктурни. 

Спрямо механизъма: 
 естествено преливане; 
 превишение на защитните съоръжения; 
 повреда на защитно или инфраструктурно съоръжение; 
 блокиране или намаляване на проводимостта. 

Спрямо характеристиките: 
 поройни наводнения; 
 наводнения от снеготопене; 
 внезапно наводнение; 
 постепенно; 
 бавно; 
 наносен поток; 
 висока скорост на течението; 
 дълбоки наводнения. 
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Спрямо друга характеризираща класификация наводненията биват: 
 внезапни; 
 единични с голямо времетраене; 
 многобройни; 
 сезонни. 
 
Характеристики 
Основните типове наводнения, които са характерни за нашата страна са: 
 речните наводнения; 
 дъждовните наводнения; 
 морските наводнения; 
 подземните наводнения; 
 техногенни наводнения. 

 

 
 

Фиг. 3. Речно наводнение на населено място 
 
Речни наводнения 
Наводнения възникват при всички видове речни и поточни канали, от най-малки-

те потоци до най-големите реки в света. Речните наводнения по своя генезис пред-
ставляват невъзможност на речното корито да побере огромните водни маси. Причи-
ните за образуването на тези маси могат да бъдат: интензивни дъждове, снеготопе-
не, заприщване участъци от реките от различни по произход материали или разру-
шаване на защитни съоръжения, като диги, язовирни стени и др. или комбинации 
от тези явления.  

Най-често срещани на територията на нашата държава, тези явления се наблюда-
ват когато реките прелеят извън коритата си и залеят крайречните си тераси. При ин-
тензивни дъждове водата се оттича в коритото и се образува висока вълна, която се 
разпространява постъпателно и се разлива по терена. Поради тази причина много 
фактори могат да повлияят на този вид наводнения: състоянието на почвата, вида на 
почвата, наличието на растителност, характеристиката на терена, наличие на стръмни 
склонове, наличие на снеготопене и др. 

Бавно нарастващите наводнения се срещат най-често в големите реки с големи 
водосборни басейни. Този вид инцидент обхваща продължителен период от обилни 
валежи и непрекъснато повишаващо се ниво на реката през определен период от време. 
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Фиг. 4. Речно наводнение 
 

Внезапните наводнения, по-често се срещат при по-малки реки, със стръмни до-
лини или реки, които текат в голяма част от тяхната дължина над непропусклив те-
рен. Причината може да бъде валежи (интензивни бури), внезапно освобождаване на 
задръстени участъци на реката или силно развита пътна инфраструктура която позво-
лява свободно оттичане на водата. 

 
Дъждовни наводнения 
Те най-често се проявяват като поройни наводнения. Този тип наводнения са 

природен феномен обикновено в резултат на краткотрайни интензивни дъждове, с 
продължителност под 6 часа върху малки площи. Могат да бъдат съчетани с интен-
зивно снеготопене. 

 

 
 

Фиг. 5. Поройно наводнение на урбанизирана територия 
 

Видът на растителността, почвената покривка и релефът на местността играят 
голяма роля в процеса на формиране на дъждовните наводнения. В планинските ра-
йони скатовете на деретата и долините са с големи наклони, това довежда до по-
бързо и с по-малки загуби оттичане на водите и натрупването им в ниските части до 
настъпване на наводнение. При една и съща интензивност при наличието на един или 
друг компонент или съчетание на няколко, тези валежи могат да доведат до различен 
ефект и различно разпространение на наводнение, ако то се случи.  
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В урбанизираните територии и по-малко количество валежи може да доведат 
до наводнение. Причината за по-голямата уязвимост на урбанизираните територии е 
нарушаването на почвената покривка чрез изграждането на пътища, моралното и фи-
зическо остаряване на канализационните системи за отвеждане на дъждовната вода. 
Причините посочени по горе позволяват ускорено, свободно и безпрепятствено пре-
минаване на водата в градските условия. 

Фактът, че тези наводнения обхващат ограничена територия и в преобладаващата 
част от случаите се реализират извън речната мрежа, обуславя невъзможността да бъ-
де определена тяхната повтаряемост. Няма достатъчно надеждна информация за 
оценка на поройните наводнения. Броят, местоположението и видът на хидрометрич-
ните и валежомерните станции не е достатъчен за такава оценка.  

 
Морски наводнения 
Причините за наводнения на крайбрежните територии са три: от вълна цунами; 

високи приливи или щормово вълнение.  
 

 
 

Фиг. 6. Морски наводнения високи приливи или щормово вълнение 
 

Наводнения причинени от вълни цунами на територията на България не са ре-
гистрирани. Приливите в Черно море са слабо изразени, амплитудата им достига 
до 10 см и не крият неопределености. Поради тези причини, наводнения предизвика-
ни от високи приливи (вълни цунами) и приливи са неуместни като възможен сце-
нарий за Българското Черноморско крайбрежие. 

Източници на морските наводнения са два – покачване на статичното водно ниво, 
вследствие на климатичните промени в света или метеорологичните условия. Ос-
новни са наводненията предизвикани от щормови вълнения, тъй като те са заливат 
крайбрежието при екстремни метеорологични условия.  

В зависимост от топографията на терена или височината на преградите се наблю-
дава прехвърляне на водна маса над изкуствени и естествени препятствия или ин-
женерни съоръжения. В други случаи, поради мощното ударно въздействие на вълни-
те се наблюдава пробиване или разрушаване на съществуващите инженерни съоръ-
жения по брега от типа на морски брегозащитни диги, брегозащитни подпорни стени 
или естествени бариери (дюни и др.), като преминаването на водни маси зад тях води 
до допълнително повишаване на морското ниво и наводняване на територията.  

 

Наводнения от подземни води 
Друг тип наводнения, които са регистрирани в нашата страна са наводненията от 

подземни води. Тези наводнения са по-сложни от речните наводнения, тъй като зави-
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сят от геологията, валежите и различните подземни резервоари. За генерирането на 
наводнения от подземни води са необходими валежи с голяма продължителност и го-
ляма интензивност, съчетано с първоначално високи нива на подпочвените води в об-
ласти предразположени към подземни наводнения. Нивата на подземните води се 
повлияват по-бавно от падналия валеж в сравнение с реките и само много продължи-
телни валежи могат да доведат до такъв тип наводнения.  

 

 
 

Фиг. 7. Наводнения от подземни води на инфраструктурен обект 
 

Техногенни наводнения 
Този вид наводнения се дължат главно на две основни причини: 
 аварии при големи хидротехнически съоръжения като: язовирни стени; голе-

ми тръбопроводи на ВЕЦ и др. 
 неправилно управление на язовири, предимно с голям хидравличен капаци-

тет на облекчителните съоръжения. 
 

 
 

Фиг. 8. Нарушена земнонасипна стена на язовирно съоръжение 
 

В нормална обстановка тези наводнения са напълно управляеми и достигането 
им до трагични изходи е недопустимо. Язовирите са основният източник на този тип 
наводнения. Това са конструкции които целят облагодетелстване от енергията на 
водата, с поставянето на ВЕЦ, и осигуряване на воден запас за  селското стопанство, 
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индустрията или за домакинствата. Поддръжката на стените и хидравличните им 
съоръжения е от изключителна важност за защитата на хората, липсата на такава во-
ди до материални и човешки загуби при евентуално авариране.  

 

 
 

Фиг. 9. Последствия от техногенно наводнение за урбанизирана територия 
 

Възможните причини за наводнения са: оттичане на вода, подземни води, екст-
ремни климатични условия, разрушаване на защитни съоръжения, наводнение на 
ниско прилежащи местности, наводнение от водосъбирателните канализационни сис-
теми и проникване на вода през защитни съоръжения и др. фактори показани схема-
тично на следващата фигура.  

 
Фиг. 10. Възможните причини за наводнения 
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2. Анализи, прогнозиране и управление на риска от наводнение и намалява-
не на неблагоприятни последици при настъпили такива. 

 

Оценката и управлението на риска от наводнения за Р. България е предмет на 
Европейската Директива за наводненията (ДН) и е транспонирана в националното за-
конодателство с изменението на Закона за водите през м.август 2010 г. 

Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения, 
или известна още под името Директива за наводненията, регламентира рамката за 
оценка и управление на риска от наводнения в страните, членки на Европейския 
съюз. Тя има за цел да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие 
върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дей-
ност. Директивата е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в Закона за водите, чрез 
направено изменение и допълнение на ЗВ (ДВ бр. 61 от 06.08.2010 г.).  

По смисъла на директивата риск от наводнения е съчетанието от вероятността за 
наводнение и възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната 
среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, 
свързани с наводненията, заплаха от наводнение е вероятността от заливане на опре-
делени територии под заплаха от наводнение са тези територии, които при настъпва-
не на наводнение с определената вероятност остават под вода, а наводнение е вре-
менното покриване с вода на земен участък, който обичайно не е покрит с вода, 
включително от реки, планински потоци и предизвикани от морето наводнения на 
крайбрежни райони и може да изключва наводнения от канализационните системи.  

 

Директивата изисква от държавите членки да приложат подход на дългосроч-
но планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа: 

  

  Изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки 
район на басейново управление – ПОРН;  

  Съставяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на 
райони с риск от наводнения;  

  Разработване на План за управление на риска от наводнения с включена 
Програма от мерки – ПУРН. 

 
Първи етап – Изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за 

всеки район на басейново управление – ПОРН;  
 

Обособени са четири райони за предварителна оценка на риска от наводнения: 
 Дунавски район;  
 Черноморски район; 
 Източнобеломорски район;  
 Западнобеломорски район. 
 

В изпълнение на чл.4 от Директива 2007/60/ЕС относно оценка и управление на 
риска от наводнения и чл.146а, ал.1 от ЗВ се извършва Предварителна оценка на рис-
ка от наводнения (ПОРН). 

ПОРН се изготвя по Методика по чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ. 
 

Предварителната оценка на риска от наводнения се разработва като единен доку-
мент, съдържащ следните основни компоненти: 

 Карти на речните басейни указващи топографията и земеползването;  
 Описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблагопри-

ятни последици върху човешкото здраве, околната среда, културното наслед-
ство и стопанската дейност; 
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 Определяне на площи с потенциална заплаха от наводнение, на базата площта 
на водосбора, топографски и хидроложки данни /с обезпеченост 1%/. Опреде-
ляне на потенциалните щети в площите с потенциална заплаха в зависимост 
от типа земеползване – населени места, индустриални зони, земеделски земи, 
транспортна инфраструктура и др.; 

 Оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за 
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дей-
ност; Оценка на риска от наводнения като се приложат критериите за значи-
мост върху потенциалните щети и определяне на зони със значим риск от на-
воднение; 

 Информиране на обществеността – публикуване на интернет страницата на 
БДЧР и МОСВ и провеждане на обществено обсъждане. 

 
Въз основа на налична и лесно достъпна информация, предварителната оценка 

на риска от наводнения се извършва, за да се осигури оценка на евентуалните 
рискове. 

Оценката включва най-малко следното: 
а) карти на районите, включващи границите на речните басейни и крайбрежни 

райони, указващи топографията и земеползването, включително границите на 
речните басейни и крайбрежните райони; 

б) описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблгоприятни 
последици върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 
стопанската дейност и за които вероятността да се повторят в бъдещето все още 
съществува; 

в) мащаб на наводненията, пътя им на разпространение и оценка на неблагопри-
ятните последици от тях; 

г) оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за 
човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата ин-
фраструктура и стопанската дейност, като се отчитат, доколкото е възможно: 

-  топографията, разположението на водните течения и техните общи хидролож-
ки и геоморфологични характеристики, включително ретензионните низини 
като естествени водозадържащи повърхности; 

-  ефективността на създадени от човека инфраструктури (системи и съоръже-
ния) за защита от наводнения, разположението на населените места, районите 
на стопанска дейност и дългосрочното благоустройство; 

-  влиянието на промяната на климата върху появата на наводнения. 
 

Крайната цел е – идентифициране на райони, за които съществува: 
- значителен потенциален риск от наводнения;  
- вероятност за значителен потенциален риск от наводнения. 

 

За международните райони за управление на водите, Република България оси-
гурява обмен на актуална информация, необходима за предварителната оценка на 
риска от наводнения, чрез съответната басейнова дирекция за управление на водите, 
по смисъла на чл. 146в от ЗВ. На основание чл. 146г, ал.1 от ЗВ Директорът на басей-
нова дирекция извършва предварителната оценка по чл. 146а, ал. 1 от ЗВ и определя 
райони, за които съществува: 

1.  значителен потенциален риск от наводнения; 
2.  вероятност за значителен потенциален риск от наводнения. Районите се опре-

делят за всеки район за басейново управление или за част от район на между-
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народен район (съгласно чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „т” от ЗВ) и се утвърждават 
от министъра на околната среда и водите. 

 

Според действащия Закон за водите, защитата от вредното въздействие на водите 
включва: 

1.   защита от наводнения; 
2.   защита от ледови явления; 
3.   защита на леглата и бреговете на реките от ерозия; 
4.   защита на бреговете от вълново въздействие; 
5.   защита от опасно повишаване или понижаване нивото на подземните води; 
6.   защита на водосборните басейни от водна ерозия; 
7.   защита от изкуствен самоизлив на подземни води; 
8.   защита от предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони. 

 

Защитата е оперативна и постоянна. 
Оперативната защита се осъществява при наводнения, ледови явления и при-

родни бедствия, причинени от води. Ръководи се от органите на Министерството на 
вътрешните работи и се осъществява в съответствие с авариен план за действие.  
Аварийните планове се изработват от собствениците или от ползвателите на водно-
стопанските системи и хидротехнически съоръжения и се съгласуват с органите на 
Министерството на вътрешните работи. 

 

Постоянната защита включва: 
1.  изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидро-

технически и защитни съоръжения; 
2.  създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреж-

дения; 
3.  регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или по-

нижаване; 
4.  дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия; 
5.  поддържане проводимостта на речните легла; 
6.  изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по 

морския бряг за защита от вълновото въздействие; 
7.  мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните 

наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на риска 
от наводнения; 

8.  поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав. 
 

Хидротехническите и защитните съоръжения по чл. 138, ал. 4,  т. 1 и 3 от ЗВ се 
поддържат от собственика или ползвателя им, освен ако в разрешителното по чл. 50 
или в договора за концесия не е уговорено друго. Същите поддържат и проводимост-
та на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и за-
щитни съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на раз-
стояние до 500 м от язовирните стени. 

Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 3, 4, 6 и 7 от ЗВ се контролират от басейновите 
дирекции, а дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5 от същият закон се финансират от Меж-
дуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 
и включват: 

1.  почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци; 
2.  премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и 

всички паднали или с опасност да паднат дървета; 
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3.  опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита 
на крайбрежната растителност; 

4.  премахване на незаконни постройки, огради, складирани материали и други 
от границите на речните легла; 

5.  премахване на незаконни водовземания и подприщващи съоръжения. 
 
Когато почистването на речните легла е в границите на урбанизирана територия: 
1.  кметът на общината назначава със заповед междуведомствена комисия, 

включваща представители на МВР – ГД „ПБЗН“, експерти-еколози и други 
технически лица; 

2.  кметът на общината ежемесечно със заповед определя участъците от реката, 
чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по ал. 3, 
въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската адми-
нистрация на състоянието на речните легла в границите на населените места; 

3.  междуведомствената комисия: 
а) извършва оглед на участъците; 
б)  определя видовете работи за почистване и количествата им; 
в)  идентифицира и маркира дърветата за премахване; 
г)  определя участъците за залесителни и други укрепителни и противоерозионни 

дейности по бреговете на реките; 
д)  изготвя констативен протокол и подготвя програма за планово почистване на 

речните участъци; 
е)  приема с протокол почистените участъци; 
4.  кметът на общината: 
а)  одобрява протокола и програмата; 
б)  уведомява областния управител, ако с протокола е установено, че е необходи-

мо почистване на некоригирани участъци; 
в)  включва почистените участъци в програмата за стопанисване на общината. 
Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана тери-

тория, дейностите се организират и координират от съответния областен управител. 
Собствениците и ползвателите на водностопански системи и хидротехнически 

съоръжения, включително хвостохранилища и шламохранилища, са длъжни да ги 
поддържат в техническа изправност, както и да ги осигурят с необходимата измер-
вателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност. 

 
ПОРН в България се извършва по единна методика.  
Методиката съдържа основните стъпки, които трябва да бъдат изпълнени при из-

вършване на Предварителната оценка на риска и методически указания за изпълне-
нието им. Приложен е съкратен алгоритъм на методическите указания за извършване 
на ПОРН. Според предложения работен подход за извършване на дейностите по 
ПОРН се определят самостоятелни участъци, наречени „Проектни единици”. Мето-
диката посочва критерии за определяне на граници на проектните единици с цел оп-
тимизиране на работата. Основа за определяне на проектните единици са главните 
поречия (подбасейни), като някои от тях се разделят на две или повече единици. Гла-
вен критерий за разделянето на проектните единици е площта на съответния подба-
сейн. Основните стъпки на работа за извършване на ПОРН съгласно методиката 
включват: 
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 Набиране на информация за минали наводнения; обработка на набраната ин-
формация, включително обработка на наличната пространствена информа-
ция за минали наводнения; 

 Набиране и обработка на информация за определяне на потенциалните щети. 
 Определяне засегнатостта от наводнения – обхват на потенциални бъдещи 

наводнения; 
 Определяне на значителен потенциален риск от наводнения – на база инфор-

мация за минали наводнения и на база потенциалната заплаха от бъдещи 
наводнения. 

 

 
Фигура 11. Проектни единици 

 
Според Методиката, потенциалната заплаха от наводнение следва да се моделира 

като събитие с обезпеченост веднъж на 100 години. 
В Методиката се използва информация като: описание на наличната в БД инфор-

мация, описание на събраната информация от външни източници, непълноти и неоп-
ределености, оценка на миналите наводнения, основни източници / причини за на-
воднения/, документирани минали наводнения, методология и критерии за оценка на 
значимостта на миналите наводнения и техните неблагоприятни последици, оценка 
на отрицателните последици и значимостта на миналите наводнения, значими мина-
ли наводнения, оценка на бъдещият риск от наводнения.  

Определянето на риска от наводнения при задаване на възможни сценарии на 
заплаха или съвместно проявление на заплахи следва указанията на Методиката по 
чл. 187, ал. 2, т. 6 от ЗВ за предварителната оценка на риска от наводнения. В цитира-
ната методика с оглед на сравнимост на резултатите за четрите БД се задава обезпе-
ченост на събитието веднъж на сто години. 

 

Оценка на потенциалната заплаха от наводнения на: 
Проектна единица X – ЧЕРНОМОРСКИ ДОБРУЖАНСКИ РЕКИ. 
Оценката включва:  
-  Кратка характеристика на основния речен басейн; 
-  Отчитане влиянието на язовири и други хидротехнически съоръжения, вклю-

чително морски брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения по отношение 
ролята им за потенциални наводнения; 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 155 

-  Определяне на най-високо морско ниво. Определяне на най-високите водни 
нива на езерата и устията на реките, които са свързани с морето, предизвикани 
в следствие на най-високото морско ниво; 

-  Оценка на влиянието на промяната на климата върху появата на наводнения; 
-  Оценка на влиянието на дългосрочното развитие върху появата и значимостта 

на наводнения; 
-  Описание как са взети предвид категориите при оценката на потенциалните не-

благоприятни последици на бъдещи наводнения; 
-  Оценка на потенциалния риск от наводнения; 
-   Определяне значимост на наводненията; 
-  Информиране на обществеността и консултации в процеса на изготвяне на 

ПОРН; 
-   Трансгранична координация с: 
-  Република Турция, Република Румъния. 
 
Въз основа на извършеният анализ на неблагоприятните последици от миналите 

и потенциални наводнения, на територията на Черноморския район за басейново уп-
равление се очертават определени участъци, за които се счита, че може да съществу-
ва значителен потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потен-
циален риск от наводнения.  

Първа стъпка в разработването на бъдещият цялостен план за управление на рис-
ка от наводнения е определянето на райони за които съществува значителен потен-
циален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от навод-
нения. Тези райони ще бъдат идентифицирани на база очертаните в предварителната 
оценка участъци и индикативни райони в обхвата на БДЧР и ще послужат като осно-
ва за разработване на картите и набелязването на мерки за защита от наводнения. 
Районите се определят за всеки район за басейново управление или за част от район 
на международен район съгласно чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „т” от Закона за водите и 
се утвърждават от министъра на околната среда и водите.  

Втора стъпка за разработване на план за управление на риска от наводнения е из-
готвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск 
от наводнения. Съставят се карти на райони под заплаха от наводнения и карти на ра-
йони в риск от наводнения, като за райони, които са общи с други държави, картира-
нето се извършва след предварителен обмен на информация между съответните дър-
жави.  

 
Втори етап – Съставяне на карти на районите под заплаха от наводнения и 
карти на райони с риск от наводнения.  
Картите на райони под заплаха от наводнения обхващат зони, които могат да бъ-

дат наводнени при: 
-  малка вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно 

настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими 
събития;  

-  наводнения със средна вероятност за настъпване, при които вероятният пе-
риод за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 

-  наводнения с висока вероятност за настъпване, при които вероятният период 
за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъоб-
разно. 
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Съгласно изискванията на ЗВ върху картите за всеки от вероятностните сценарии 
следва да са показани разпространение на наводнението, дълбочина или ниво на во-
дата и когато е целесъобразно – скорост на течението или съответно водно количест-
во. Картите на районите с риск от наводнения показват неблагоприятните последици 
от наводнения за всеки от горепосочените вероятностни сценарии, изразени чрез при-
близителния брой на евентуално засегнати жители, вид стопанска дейност в евенту-
ално засегнатия район, инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за 
опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване 
поради авария в случай на наводнение, и защитени зони по чл. 6 от Закона за биоло-
гичното разнообразие, за които съществува възможност да бъдат засегнати; и други 
значителни източници на замърсяван  

 
Карти на заплахата и риска от наводнения 
Съгласно изискванията на чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО и чл. 146д от Закона за 

водите, за утвърдените от Министъра на околната среда и водите РЗПРН, се съставят 
карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения. 

Изготвянето на картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от 
наводнения е ключов етап от изпълнението на изискванията на Директивата – въз ос-
нова на тях се разработва Плана за управление на риска от наводнения, който раз-
глежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки характе-
ристиките на конкретния речен басейн. 

 

Съгласно чл. 146е от ЗВ, картите на заплахата от наводнения обхващат зони, кои-
то могат да бъдат наводнени при следните сценарии: 

 Наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения, при които веро-
ятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, 
както и при непредвидими събития; 

 Наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения, при които ве-
роятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 

 Наводнения с висока вероятност за настъпване – това са наводнения, при кои-
то вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 го-
дини, където е целесъобразно. 

 

Съгласно чл. 146ж от ЗВ, картите на районите с риск от наводнения показват не-
благоприятните последици от наводнения за всеки от вероятностните периоди, изра-
зени чрез следните показатели: 

1.  приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 
2.  вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 
3.  инсталациите по приложение №4 към чл. 117 от Закона за опазване на околна-

та среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради ава-
рия в случай на наводнение и зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1,  
т. 1, 2 и 5, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 

4.  други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3. 
Изискванията за изготвяне и оформяне на картите са регламентирани в национал-

на Методика за оценка на заплахата и на риска от наводнения, одобрена със Заповед 
№ РД-370/16. 04. 2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

 

Структурни елементи на картите  
Картите са изготвени в мащаб 1:10 000, формат А3 и съдържат следната инфор-

мация: Име на картата, съдържание на картата; Дата на изготвяне и публикуване; 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 157 

Легенда /описание на символите/; Цел и употреба; Метод на създаване и кратко опи-
сание на използваните данни, модели и софтуер; Координатна система и височинна 
система – WGS 1984 UTM, зона 35N, в.с. Балтийска; Посока; Мащаб; Картографско 
изображение с данни и резултати от анализите; Организация, създала и публикувала 
картата, контакти. 

Поле за картографско изображение с две съставни части – общогеографска и те-
матична. Визуализираната заплаха доминира над общогеографското съдържание. С 
цел подпомагане на читателя да придобие ясна представа за местоположението и 
обхвата на РЗПРН за основа е използвана аерофото снимка. 

Поле за заглавие на карта, разположено в горния десен ъгъл на картата. В него е 
посочен периода на повторение и съответстващата му вероятност за настъпване на 
събитието. 

Поле за легенда и описание на символите, разположено непосредствено под заг-
лавието на картата. В него са представени условните знаци за всички елементи на от-
делните карти на заплахата или картите на риска. 

Полета за легенда на общогеографските слоеве и легенда на хидротехнически 
съоръжения, разположено под описанието на символите. В него са представени ус-
ловните знаци за населените места, хидротехническите съоръжения и хидрографски 
обекти. 

Поле за районът на изследване, разположено в долния десен ъгъл на картата. В 
него е отбелязано точното наименование и код на РЗПРН, за който се отнася картата 
на риска и поле с Карта на местоположението му, с цел бърза и лесна локализация. 

Поле за източници на данни/Метод на създаване, Мащаб, Ориентация, Карто-
графска проекция и Височинна система, съдържащо кратко описание на използвани-
те данни (МЗХ, БДЧР, ККР-АГКК, НИМХ-БАН), модели (статистически анализ, 1D 
RADA и HEC-RAS 4.1) и софтуер (ArcGIS Desctop 10.0). 

Поле за лого на изпълнителя, възложителя и дата на издаване, даващо информа-
ция за компетентния орган – Басейнова дирекция, съставителя на картите и дата на 
изготвянето им. 

 

Картите на заплахата от наводнения са четири типа и показват: дълбочината 
на водата при наводнение, обхвата на заливане, степента на заплаха и скоростта на 
водата. Всички четири типа са оформени в картни серии с еднакъв географски 
обхват. Това ги прави четими за един и същ географски район – т.е. може да се избе-
рат четирите типа заплаха (заедно с риска, който също е картиран в мащаб 1:10 000) 
и да се съпоставят в хартиения си вариант. 

1. Картата на обхвата на наводнението представя границите на наводнените те-
ритории за всеки сценарий, като приложената цветова гама е зелен цвят за на-
воднения с голяма вероятност за настъпване (20 години), жълт за наводнения 
със средна вероятност за настъпване (100 години) и червен за наводнения с 
малка вероятност (1000 години); 

2. Картата на заплахата от наводнение с дълбочините на заливане дава ясна и 
много лесна за възприемане информация за дълбочината, нивото и размера на 
заливането. Заливането е представено в градации на синия цвят, като водните 
нива са представени в няколко категории, с граници съгласно Методиката, в 
осем степенна скала – от 0 до 0.5 m, 0.5-1 m, 1-1.5 m, 1.5-2 m, 2-2.5 m, 2.5-3 m, 
3 - 4 m и над 4 m; 

3. Картата на степента на заплахата в зависимост от дълбочината на заливане 
показва заплахата от наводнението, класифицирана според дълбочината на за-
ливане по дефинираните в Методиката 4 степени на заплаха със съответните 
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цветове – зелено от 0,0 до 0,5 м., жълто от 0,5 до 1,5, оранжево от 1,5 до 2,5 и 
червено над 2,5 m; 

4. Картата със скоростите на водата дава ясна и много лесна за възприемане ин-
формация за скоростта и размера на заливането. Скоростите на водата са пред-
ставени в седем категории – цветови спектър от жълт цвят - 0,2 m/s до червен – 
над 2 m/s, през интервал от 0,25 m/s. Карти със скоростта на водата в морски 
райони за симулирани наводнения с период на повторение 20, 100 и 1000 го-
дини не се включват, което произтича от естеството на утвърдените в „Мето-
дика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на 
Директива 2007/60/ЕС” подходи и технологии. 

 

Картите на риска от наводнения са изготвени за всеки от вероятностните пе-
риоди, като в полето за символи са представени условните знаци за елементите на 
риск: вид стопанска дейност в 8 категории, количествено изразени чрез площ (дка); 
брой засегнати жители в 4 категории, количествено изразени чрез брой хора, записан 
срещу съответстващия категорията символ, инсталации замърсители в две категории 
(IPPC инсталации и други замърсители), количествено изразен чрез брой обекти; За-
щитени зони, обекти от националната екологична мрежа, представени с брой и площ 
(дка), който се записва срещу всяка от двете категории. Като други елементи на риска 
са включени: критична инфраструктура (лечебни заведения, летища, жп и автогари, 
образователни институции, административни и МВР институции) количествено изра-
зени чрез брой обект; културни обекти (с национално значение и ЮНЕСКО), пред-
ставени с брой обекти, който се записва срещу всяка от двете категории. Всички 
стойности в графа „количествен показател“в легендата на тематичното съдържание 
отразяват потенциалните щети за целия РЗПРН. 

Когато районът обхваща няколко населени места и са изготвени няколко картни 
листа за него, стойностите срещу всеки показател се отнасят за целия РЗПРН. 

Проектите на картите на заплахата и риска от наводнения за БДЧР са изготвени в 
рамките на проект DIR-51211229-1-171 „Разработване напланове за управление на 
риска от наводнения”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Опера-
тивна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

  
Трети етап е съставянето на план за управление на риска от наводнения. 
 

Планът за управление на риска от наводнения съдържа: 
1.  заключенията на предварителната оценка за риска от наводнения под формата 

на обобщена карта на района за басейново управление, очертаваща районите, 
които са предмет на този план за управление на риска от наводнения; 

2.  картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риска 
отнаводнения; 

3.  описание на целите за управление на риска от наводнения; 
4. кратко представяне на мерките и техния приоритет, целящи постигане на це-

лите на управлението на риска от наводнения, включително мерките относно 
наводнения, изисквани и предприети съгласно други нормативни актове в об-
ластта на околната среда, свързани със: 

а)  оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка на плано-
ве и програми; 

б)  опазване на водите при големи промишлени аварии; 
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в)  плана за управление на речните басейни и постигането на целите за опазване 
на околната среда по чл. 156а. Освен изброеното Планът за управление на 
риска от наводнения включва и цели за намаляване на потенциалните небла-
гоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, 
културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност; 
намаляване на вероятността от наводнения; мерки за постигане на целите и 
описание на изпълнението на плана.  

 

Описанието на изпълнението на плана включва: 
1.  описание на приоритетите и начина за наблюдение на напредъка по изпълне-

нието на плана; 
2. резюме на обществената информация и предприети мерки и/или действия за 

консултация; 
3.  списък на компетентните органи и когато е целесъобразно, описание на проце-

са на съгласуване в който и да е международен район и на процеса на съгласу-
ване с плана за управление на речния басейн.  

 

При разработване на плана за управление на риска от наводнения се извършва 
оценка за разход/ползи. Отчитат се обхвата и пътя на разпространение на наводне-
нията и районите, които имат потенциал да задържат води при наводнения като 
естествени заливни низини и се вземат под внимание определените цели и политика-
та по управлението на почвите и водите. При съставянето на цялостния план се отра-
зява териториалното устройство, земеползването, опазването на природата и инфра-
структурата, свързана с корабоплаване и пристанища. 

Съгласувано с плановете за управление на речните басейни се отчитат характе-
ристиките на речния басейн. ПУРН следва да разглежда всички аспектина управле-
нието на риска, като основно се съсредоточава върху предотвратяването на наводне-
нието, защитата от наводнение, увеличаване на подготвеността за наводнение, вклю-
чително прогнозите за наводнение и изграждането на системи за ранно предупрежде-
ние. Съгласно изискванията за всеки район за басейново управление или за част от 
международен район за басейново управление се съставя общ план за управление на 
риска от наводнения. В тази връзка е от особено значение двустранните връзки с 
Румъния и Турция, за съгласуване на ПУРН по отношение на граничните райони. 

 

Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения 
Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управле-

нието на риска от наводнения, транспонирана в ЗВ, Р България е длъжна да извърши 
оценка на степента на риска от наводнения, да състави карти на заплахата и карти на 
риска от наводнения и да предприеме адекватни и координирани мерки за намалява-
не на този риск чрез изготвяне на План за управление на риска от наводнения.  

С цел прилагане на единен национален подход при управлението на риска от на-
воднения, който да обхване спецификите на четирите района за басейново управле-
ние на водите е изготвен Национален каталог от мерки и национални приоритети 
за управление на риска от наводнения. Разработването на  Националния каталог от 
мерки и националните приоритети се извърши чрез възлагане на обществена поръчка 
от страна на БДЧР за територията на Р България в рамките на проект № DIR-
51211229-1-171 „Разработване на ПУРН”. 

Каталогът ще се използва от четирите басейнови дирекции при съставяне на 
Програми от мерки, като елемент на Плановете за управление  на  риска  от  наводне- 
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ния. Националните приоритети са необходими за по-ефективна ориентация на мерки-
те за защита от наводнения при обосновката на Програмата от мерки и с оглед на ко-
ординиране и ефикасност в процеса на вземане на решения при разработване на 
ПУРН. 

 
Като пример нека да разгледаме проекта на План за управление на риска от 

наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите.  
Планът за управление на риска от наводнения съдържа основните изводи и зак-

лючения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените 45 района 
със значителен потенциален риск от наводнения (11, от които морски наводнения), 
картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от 
мерки за всеки район и има една основна цел да осигури необходимата превенция на 
риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде 
защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и 
културното наследство. 

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточа-
ва върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за 
наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Чер-
номорския район за басейново управление на водите за период от шест години – от 
2016 до 2021 година включително. Той включва Програма от конкретни мерки или 
комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставе-
ните цели за всеки един от определените 45 района със значителен потенциален риск 
от наводнения. 

 
След направена координация и съгласуване между четирите басейнови дирекции 

с цел унифициране на представянето на РЗПРН и изискванията за докладване на ЕК в 
Европейската информационна система за води бяха извършени следните допълнител-
ни дейности с цел тяхното финализиране: 

 На представените РЗПРН във вид на площни обекти се изготви техния линеен 
еквивалент; 

 След извършеното окончателно детайлизиране на границите на РЗПРН се из-
готви крайният вид на представянето им. 

Обособиха се самостоятелни райони в рамките на представените на обсъждания-
та площни обекти, в които влизат местоположения оценени във „висок” и „среден” 
риск. Част от представените местоположения отпаднаха при направената преоценка 
по отношение на правилата за близост на елементите на риска.  

 
Екологична Оценка 
Проектът на Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) е разработен 

в съответствие с чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението  
на риска от наводнения, или известна още под името Директива за наводненията и 
чл. 146и от Закона за водите (ЗВ). 

ПУРН попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО). 

Предвид това за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвмес-
тимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоред-
бите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условия-
та и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,  проекти 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 161 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при 
спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За 
определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и 
извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана 
върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетент-
ния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС. 

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на 
подготовка на проекта на плана и екологичната оценка, по изготвена схема се про-
веждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети 
лица. 

Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП е изготвено Задание за обхват и съдържание на 
доклада за Екологична оценка. Изготвеното Задание за обхват и съдържание на 
Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черно-
морски район за басейново управление на водите се представя за обществени консул-
тации. Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична 
оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басей-
ново управление на водите 2016-2021 г.“  

Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за из-
вършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от 02.07.2004 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2016 г.). 

Решение № 243/13.12.2016 г. на Министър на околната среда и водите за допус-
кане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка №2-1/2016. 

Становище по екологична оценка № 2-1/2016 за съгласуване на проект на План за 
управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление . 

Първи доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда 
при прилагането на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 
г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2017-31.12.2018 г.  

Втори доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда 
при прилагането на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 
г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2019-31.12.2020 г.  

В периода 18-20 септември 2018 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
проведе срещи по мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информа-
ционна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ от Плана за управление 
на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 
2016-2021 г. 

Мярката предвижда провеждане на специално организирани събития, съвместно 
с кметовете на общините и ГД „ПБЗН“ към МВР, за получаване на знания, информа-
ция и развитие на умения в случай на наводнение. Познаването на опасността, вкл. 
всичките й важни параметри като типа на наводненията, вероятността, интензивност-
та и разпространение на въздействието, е необходимо условие което трябва да бъде 
предадено убедително на всички лица за които съществува риск. 
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ (ПУРН) 
 
Структурата и съдържанието на този план са изпълнени съгласно Закона за води-

те и Директива 2007/60/ЕО. 
 

1. Заключения от предварителната оценка на риска от наводнения  
1.1. Предварителна оценка на риска от наводнения 
1.2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения 
1.2.1. Подход за определяне на райони със значителен потенциален риск от на-

воднения 
1.2.1.1.  Подготовка и анализ на наличната информация. 
1.2.1.2. Определяне на предварителни райони със значителен потенциален риск 

от наводнения и прецизиране на обхвата им чрез прилагане на унифици-
рани правила. 

1.2.1.3. Определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения с 
висок и среден риск. 

1.2.2. Обявяване на обществеността и заинтересованите страни 
2. Карти на заплахата и риска от наводнения 
2.1. Карти на заплахата от наводнени 
2.1.1. Методология за изготвяне 
2.1.2. Използвани данни 
2.1.2.1. Определяне на заплахата от речни наводнения 
2.1.2.2. Определяне на заплахата от морски наводнения 
2.1.2.3. Определяне на заплахата при устието на реки, вливащи се в морето 
2.1.2.5. Определяне на заплахата от езера, намиращи се в пряка хидравлична 

връзка с морето 
2.1.2.6. Определяне на заплахата от езера без пряка хидравлична връзка с морето 
2.1.3. Резултати 
2.2. Карти на риска от наводнения 
2.2.1. Методология за изготвяне 

 

 
Фиг. 12. Логистична схема за оценка на риска от наводнения 
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2.2.3. Резултати 

 
Фиг. 13. Опасност и риск от наводнения-данни и модели. 

 
Генериране на цифрови продукти, свързани със заплахата и риска от наводнения 
2.3. Кратко описание и анализ на картите 
2.3.1. Структурни елементи на картите 
2.3.2. Карти на заплахата от наводнения 
2.3.3. Картите на риска от наводнения 
2.4. Заключения относно заплахата и риска от наводнения 
3. Приоритети и цели 
3.1. Описание на приоритети и цели за намаляване на неблагоприятните последици 
3.2. Цели за намаляване на вероятността от наводнения 
4. Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения  
4.1. Описание на мерките 
4.2. Приоритизиране на мерките 
4.3. Анализ ползи – разходи 
4.4. Мерки относно наводненията, изисквани и предприети съгласно други актове 

на Общността 
4.5. Източници на финансиране 
5. Изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения в периода 2017-

2021 
5.1. Описание на приоритетите при изпълнението на ПУРН 
5.2. Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН 
5.3. Компетентни органи за прилагане на плана 
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6. Координация с Рамковата директива за водите 
7. Координация с други планове и програми 
7.1. Оперативни програми, национални планове, стратегии 
7.2. Регионални стратегически документи 
8. Трансгранична координация при разработването на ПУРН 
8.1. Предварителна оценка на риска от наводнения 
8.2. РЗПРН 
8.3. Карти на заплахата и риска от наводнения 
8.4. ПУРН 
9. Прилагане на принципа на солидарност 
9.1. Описание на принципа 
9.2. Прилагане на принципа на ниво речен басейн 
9.3. Прилагане на принципа на национално ниво 
9.4. Прилагане на принципа на солидарност в трансграничен контекст 
10. Информиране и консултации с обществеността 
10.1. В процеса на изготвяне на ПОРН 
10.2. В процеса на изготвяне на РЗПРН 
10.3. В процеса на изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения 
10.4. В процеса на изготвяне на ПУРН 
11. Екологична оценка 
11.1. Нормативна рамка за ЕО 
11.2. Етапи на провеждане на процедурата  
11.2.1. Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и ОС на ПУРН. 
11.2.2. Изготвяне на схема за провеждане на консултации и задание за обхват и 

съдържание на Доклада за ЕО. 
11.2.3. Изготвяне на доклад за ОС, Доклад за ЕО, в т.ч. и нетехническо резюме. 
11.2.4. Организиране и провеждане на консултации и отразяване на резултатите 

от тях. 
11.2.5. Организиране и провеждане на обществено обсъждане. 
11.2.6. Становище по ЕО 
11.3. Заключения от извършените ЕО и ОС 
12. Заключение 
 

Настоящият План за управление на риска от наводнения идентифицира конкрет-
ните цели за намаляване на риска от бедствия и приоритетните действия за постига-
нето им. Планът е важна стъпка за изграждане на интегриран подход към политиката 
на Република България в областта на оценката и управлението на риска от наводне-
ния. Планът съблюдава основния приоритет на Националната програма за защита 
при бедствия 2014-2018 г. за извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия 
на територията на Република България и тяхното картографиране и стратегическата 
цел на Националната програма и на държавната политика за защита при бедствия за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живо-
та и здравето на населението, и опазване на културните ценности. Това е сравнително 
нов инструмент не само за България, но и за Европа, който тепърва ще се развива и 
все още няма достатъчно практика и добри модели, които да се следват. Изпълнение-
то му ще гарантира, че управлението на риска от наводнения е национален приоритет 
и ще допринесе за предотвратяването на бедствията и намаляване на последиците от 
тях, чрез добра координация и активна дейност на отговорните институции.  

Мерките за намаляване на риска от наводнения, включени в него са част от пре-
вантивната дейност по смисъла на Закона за защита при бедствия. По приоритет те 
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следва за бъдат залагани в годишните планове за изпълнение на Националната прог-
рама за защита при бедствия, както и да бъдат съобразени при разработване на Пла-
новете за защита при бедствия на съответното ниво (областно, общинско).  

С реализацията на заложените дейности ще бъде осигурена устойчивостта на 
управлението на защитата при бедствия, тъй като съчетава в себе си управлението на 
рискове и чисто екологични дейности по опазване и възстановяване на влажни зони. 

Актуализирането на Плановете за управление на риска от наводнения, е предви-
дено да се осъществява на всеки 6 години, като се отчита влиянието на изменението 
на климата. Първата актуализация на ПОРН следва да се извърши до края на 2018 г., 
картите на заплахата и риска – до края на 2019 г. и актуализацията на ПУРН – до 
края на 2021 г.  

Последствията от промените в климата по отношение на настъпване на наводне-
ния в България и степента на техните неблагоприятни последици са все още много 
трудно предвидими. Прилаганите към момента климатични модели имат много голям 
диапазон на вариране и степен на несигурност на прогнозите.  

Въпреки това те са отчетени в част от разработките по проекта. Съгласно Дирек-
тивата за наводненията вероятните последици от промяната на климата върху опас-
ността от наводнения се взимат предвид при извършването на преразглежданията на 
елементите на плана и ще се отчетат във втори цикъл на планиране. 

За актуализацията на плана е необходимо да се изследва и оцени риска за дъж-
довните наводнения. В рамките на обществената поръчка по изготвяне на проекти на 
картите БДЧР възложи да се предложи подход за моделиране и оценка на дъждовни-
те наводнения, т.к. не са разгледани в одобрената национална методика. От изпълни-
теля на поръчката е направено предложение за три възможни подхода за моделиране 
и оценка на дъждовни наводнения в застрашените РЗПРН на територията на БДЧР, 
както следва:  

  Моделиране на отделни валежни събития;  
  Стандартен метод за определянето на оразмерителните водни количества от 

малки водосбори (известен в англо-американската литература като „рациона-
лен метод”);  

 Методиката на Герасимов за определяне на склонов отток. Предлага се моти-
виран избор на пет участъка и подходяща за наличната информация методика 
за моделиране на дъждовни наводнения;  

 

Резултатите са представени като примерни методически указания и са разгледани 
няколко пилотни района. Тъй като на този етап не е правена предварителна оценка на 
риска от дъждовни наводнения нито в България, нито в другите страни, работещи по 
Директива 2007/60/ЕС, освен пилотно (експериментално), моделирането на този тип 
наводнения в избраните участъци е извършено също пилотно под формата на предва-
рителна оценка на риска от дъждовни наводнения с повторяемост веднъж на 100 г. 
Разработката е предложена за разглеждане и обсъждане на степента на приложимост 
за втори цикъл на планиране. 

С утвърждаването на Плана за управление на риска от наводнения ще бъдат очер-
тани дългосрочните цели за защита от вредното въздействие на водите в Черномор-
ски район. В момента, в който той влезе в сила, ще стане задължителен за отговорни-
те институции и бизнеса в страната и изпълнението му ще допринесе за намаляване 
на възможните неблагоприятни на последици за човешкото здраве, околната среда, 
културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, свърза-
ни с наводненията. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Защитата при наводнения може да се разгледа като цикъл, в който цикъл са зас-

тъпени елементите: 
 превенция и смекчаване; 
 готовност; 
 реакция при наводнението; 
 възстановяване. 
 

Тези елементи се разделят на два времеви интервала: преди и след инцидента, 
разграничавайки понятията „управление на риска от наводнения“ и „управление 
при криза (наводнение)“, които от своя страна заключват в себе си дейностите по 
защита при наводнения, както е показано на фиг. 14.  

 
Фиг. 14. Цикъл на защита при наводнения 

 
1. Управление на риска от наводнения 
Риска е вероятността за настъпване в определен период от време на прогнозирано 

събитие, оказващо негативно въздействие върху населението, територията, околната 
среда, културните и материалните ценности. 

Това са дейностите предприемани преди настъпването на кризисното събитие. 
При планирането вниманието следва да се съсредоточи върху предотвратяване, защи-
тата и подготвеността. В планирането може да се имат предвид и някои предварител-
ни мерки. 
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Оценка на риска и планиране 
Извършва се предварителна оценката на риска от наводнения за период 2022-

2927 г. предстои да бъдат изготвени плановете за управление на риска от наводнения 
за районите с опасност. Това е следствие на изискванията на европейския съюз, от-
правени към всички страни членки, чрез Директива 60/2007 [6], за изготвяне на пла-
нове за управление на риска от наводнения. Тук влизат и дейностите по картографи-
ране на рисковете от бедствия, категоризиране на населените места в зависимост от 
броя на потенциално засегнатото население, установяване на критичните инфра-
структури и обектите им и оценка на риска за тях. 

Смекчаването се отнася до всички структурни или неструктурни мерки, пред-
приети за ограничаване на вредното въздействие на водите. 

Структурните действия се състоят в изграждането на хидротехнически съоръже-
ния (язовири, ретензионни басейни и др.), укрепване на речните корита и морските 
крайбрежия и др. 

Неструктурните действия, са и мерките на които трябва да се обърне по-голямо 
внимание това са мерки като зониране, обособяване на пътища за разпространение на 
водата. 

Смекчаващите мерки имат и превантивен и подготвителен характер. Тяхното зна-
чение е безспорно, но ясното им разграничаване между превенцията и готовността не 
може да се направи, поради преплетения характер на предприеманите мерки. Прила-
гането на превантивен контрол е един ярък пример за двойствения характер на смек-
чаващите мерки. 

Предварителни действия 
Тези действия целят да подготвят осигуряването на адекватен отговор при въз-

никване на наводнение. Това са дейности по изграждане и поддържане на системи за 
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; осигуряване на колективни и 
индивидуални средства за защита; обучение и практическа подготовка на централни-
те и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, добровол-
ните формирования и населението. 

 
2. Управление при криза 
Управлението на наводнението започва след установяване на кризата като бива 

подпомагано от предварително предприетите мерките. От своя страна управлението 
на риска и управлението на наводнение имат силна връзка помежду си и ясно разгра-
ничаване между двете понятия е почти невъзможно, но факта, че управлението на 
риска от наводнения обхваща цяла гама от инциденти а управлението на наводнение 
се опитва да сведе до минимум въздействието само на един, ги определя като само-
стоятелни понятия. 

Управление на наводнението и дейности по защита 
Това са дейности по оперативната защита от наводнения, те се изпълняват в съот-

ветствие на ЗЗБ, подзаконови нормативни актове и плановете за защита при бедст-
вия. Същите се ръководят и изпълняват се от ЕСС и представляват: 

 предупреждение; 
 оповестяване; 
 спасителни операции (извеждане на застрашеното население на безопасно 

място, извършване на евакуация, извършване на разсредоточаване на култур-
ни и материални ценности, временно извеждане на лица лишени от свобода, 
провеждане на операции по издирване и спасяване, оказване на първа меди-



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 168 

цинска и психологическа помощ на място на пострадали и транспортирането 
им до лечебни заведения); 

 овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; защита срещу взривни 
вещества и боеприпаси; 

 ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемич-
ни взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести. 

Възобновяване на инфраструктурата и услугите 
Възобновяването по време на бедствие може да спомогне за управлението на да-

дената ситуация. Главно се определят като дейности по извършване на неотложни 
аварийно-възстановителни работи (СНАР). 

Реконструкция 
Дейностите по реконструкцията могат да бъде повлияни и от оценката риска, 

както и обратното. Тези дейности продължават до пълното възстановяване или и по-
добряване на качеството на услугите, защитата и икономическата стабилност на 
пострадалия регион. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Законодателството е дефинирало точно и ясно понятието „наводнение“. Нуждата 
от организиране на защитата при наводнения е обоснована. Факт е, че наводненията 
са най-често срещаното бедствие с природен характер, и че същите в страната ни чес-
то се превръщат в бедствия. Глобалното затопляне, климатичните промени, различ-
ните факторите на средата, спецификата на територията на страната ни са основни 
фактори за проявлението на различни по сила, честота, степен и последствия навод-
нения в последните години.  

Със цел подобряване и оптимизиране управлението на риска от наводнения и 
предотвратяване на същите чрез превантивна дейност ще направим няколко конста-
тации и ще предложим полезни препоръки: 

1. Избягване на неправилно изпускане на язовири при висики водни нива, които 
водят до наводняване на прилежащи площи – необходима е координация- уве-
домяване от оператора на съответния язовир на заинтересованите страни по 
изпускателното поречие за евентуална предстояща висока вълна. Необходим е 
постоянен мониторинг какъвто започна да се осъществява чак през 2016 г. 
съгласно НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, 
както и на контрол за техническото им състояние – приета с ПМС No 262 от 
07.10.2016 г. 

2. Да се търсят решения за подобряване на техническото състоянието на водните 
обекти чрез адекватно, постоянно, целенасочено и изчерпателно държавно фи‐
нансиране, защото това е отговорна политика за опазване на национално бо-
гатство и незаменим природен национален ресурс. Именно поради недостиг 
на средства за поддръжка много общини през 2020 г. бяха принудени да пре-
дадат язовирите на държавата безвъзмездно, както позволява закона. Оказа се, 
че държвните структури нямят капацитет да ги приемат и по настоящем са 
приети само някой язовири. 

3. Дейността на междуведомствени комисии назначени от областни управители 
съгласно ЗВ освен съсредоточаване на дейността си върху водни обекти об-
щинска собственост и съоръжения към тях, да обърне повече внимание на 
състоянието на речните легла извън урбанизираните територии, където с десе-
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тилетия не са се провеждали дейности по подобряване водопроводимоста на 
същите, което често води до локални наводния. Необходимо е законодателна 
промяна за осигуряване на финансов ресурс за постояннен мониторинг на реч-
ните легла и почистването им с държавни бюджетни средства, без да се обре-
меняват общините с подобни разходи при вече настъпило бедствия и извърш-
ване на разходи по отстраняването им.  

4. Като положителна страна може да се посочи дейноста на МКВП към МС 
осигуряваще средства като за превантивна защита от наводнения, така и сред-
ства за отстраняване на щети причинени от наводнения.  

5. Като финална препоръка бих посочил популяризирането на ЕСС и ЗЗБ чрез. 
Обсъждането на риска широко чрез създаване на електронни приложения съв-
местими с популярни социални мрежа, които са най-прекия достъп до внима-
нието на всеги гражданин на страната, ще позволи на повече хора да осъзнаят 
евентуалните опасности. Информация предоставена по правилен начин, ще 
доведе до по-добра подготовка и ще увеличи ефекта на изпълнените мерки за 
намаляване на риска от наводнения. 

 
Рискът от наводнения е постоянен процес и приложените мерки могат само да 

намалят негативния ефект. Необходимо е да се акцентира върху всички аспекти на 
планирането като градоустройствени планове, териториално планиране, системи за 
ранно предупреждаване, строителни норми и други. 
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УВОД 
Ежегодно човечеството търпи огромни загуби на човешки и материален ресурс, 

причинени от пожари. Да се предвиди причината, времето и мястото, където ще въз-
никне пожар в една сграда е изключително трудна задача дори невъзможна, тъй като 
зависи от много фактори със случаен и неслучаен характер. Въпреки това изследва-
нията и наблюденията върху причините за възникване и развитието на пожарите по-
казват общи закономерности на базата, на които могат да бъдат взети превантивни 
мерки. Това от своя страна ще осигури известна степен на безопасност за сградите и 
хората в тях. Повишаване на сигурността е основната цел на специалистите при 
проектиране и обезопасяване на обектите. С особено внимание в това отношение се 
подхожда към сградите за масово събиране на хора и голяма етажност. 

 

Световната статистика изобилства от примери за пожари в хотели, придобили пе-
чална известност с броя на загиналите хора: 

1971 г. – Сеул (Корея) – 160 човека;  
1977 г. – Брюксел (Белгия) – 170; 
1977 г. – Амстердам (Холандия) – 33; 
1978 г. – Борас (Швеция) – 20; 
1979 г. – Сарагоса (Испания) – 81;  
1980 г. – Лас Вегас (САЩ) – 83; 
1981 г. – Торонто (Канада) – 6;  
1987 г. – Боровец (България) – 8; 
2017 г. – Одеса (Украйна), детски спортен лагер „Виктория” – 3 деца; 
(До смъртоносния развой се стига, след като е установено, че протипопожарната 

система в сградата, където са спели децата е била в неизправност.) 
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2018 г. – Прага (Чехия) – 2;  
2019 г. – Ню Делхи (Индия) – 17;  
2020 г. – гр. Виджаявада, щат Андхра – Прадеш, х. „Сварна палас“ (Индия) – 7. 
 
Всички жертви са загинали от задушаване с дим.  
Анализът на статистиките за възникнали пожари сочи, че димът най-често е при-

чина за смъртта на хората. Това кара специалистите да съсредоточат вниманието си 
върху търсене и разработване на нови обемно-планировъчни и специални технически 
решения за димозащита, съобразени с функционалното предназначение на сградите и 
техните конструктивни и архитектурни изисквания. 

 

За осигуряване на пожарната безопасност на обект за сезонно пребиваване е не-
обходимо да бъдат извършени следните проверки: 

1. Проверка по организацията по пожарна безопасност;  
2. Проверка на АС част; 
3. Проверка на евакуацията; 
4. Проверка на противопожарното водоснабдяване;  
5. Проверка на ПБ в части ТЕХ и ОВКТ;  
6. Проверка на част Електрическа и ПП автоматика. 

 

След анализиране на получените резултати от проверките се предлагат преван-
тивни мерки за отстраняване на пропуските и привеждане на обекта в съответ-
ствие с нормативните изисквания. 

 

За осигуряване пожарозащитата на обществено-бслужващи сгради за масово 
пребиваване на хора (над 50 души) се изисква комплекс от специални технически, 
обемно-планировъчни, конструктивни и организационни решения. Оптималното съ-
четание на тези компоненти със съответната проверка по част „Пожарна Безопас-
ност“ на трите блока: „А“, „Б“ и „В“ в хотелския комплекс ще гарантира задоволи-
телна сигурност и икономическа ефективност.  

 
В обект за сезонно пребиваване изпълнението на задачите по организация на ПБ 

влизат в задълженията на управителя. Той отговаря за: 
 Вътрешния контрол по спазване на правилата за пожарна безопасност от слу-

жителите; 
 Организацията и провеждането на инструктажи за пожарна и аварийна без-

опасност; 
 Спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност при ремонтни 

работи; 
 Подържане в изправност и осигуряване на противопожарните съоръжения и 

средства за пожарогасене; 
 Осигуряване на агитационни материали, поставяне на необходимите табели и 

указатели за обозначаване на пътищата за евакуация; 
 Организиране на обучението на персонала за действие с противопожарните 

уреди при пожар; 
 Организиране действията на персонала по плана за евакуация; 
 Организиране изпълнението на противопожарните разпореждания на органи-

те за ПБ; 
 Провеждане на тренировки по плана за евакуация. 
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Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедрява-
не и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероят-
ността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за за-
щита на хората, намиращи се в помещенията, където е възникнал пожар. 

Съгласно Наредба № 8121з - 882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване 
на държавен противопожарен контрол ръководителите на учрежденията, организа-
циите, търговските фирми, обектите и техните поделения възлагат на определено 
длъжностно лице да координира цялата дейност по осигуряване на пожарна безопас-
ност. Те разработват правила и планове за действие при възникване на пожар и 
природно бедствие, осигуряват телефонна или друга връзка с районната служба за 
пожарна безопасност. 

Планове за евакуация се разработват за производствени сгради, обекти за масово 
пребиваване на хора (над 50 души), болнични и детски заведения. 

Ръководителите, работниците и служителите са задължени да познават и да могат 
да работят с противопожарните уреди и средства за гасене на пожари. 

Работниците или служителите в края на работното време са задължени да прове-
ряват и да оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, ма-
шините и др. 

 
Изисквания към територията на обектите  
Територията на обектите трябва да бъде поддържана чиста и със свободен достъп 

до противопожарните депа, хидранти, материали, уреди и съоръжения. 
На територията на взриво- и пожароопасни обекти и на местата, където се съхра-

няват и преработват горивни материали се забранява ползването на открит огън. 
Според Наредба № 8121з - 882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване 

на държавен противопожарен контрол на територията на обектите и складовите 
бази се осигурява външно осветление, с цел бързо намиране на противопожарните 
водоизточници, външните пожарни стълби на сградите и др. Те се обозначават със 
знаци и сигнали за противопожарна охрана, съгласно Наредба № РД-07/8 от 
20.12.2008 г. (за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или 
здраве при работа) 

 
Изисквания към сградите и помещенията 
Сградите и помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожаро-

гасене. Техният вид и количество се определя според изискванията на Наредба № Iз-
1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
бeзопасност при пожар, Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г. 
Всяка строителна конструкция се характеризира с граница на пожароустойчивост 
(ГП) – времето (в часове) от началото на възникване на пожара да момента на разру-
шаването на конструкцията. За възпрепятстване на разпространението на пожара се 
изграждат пожарозащитни прегради: 

Брандмауер – негорима вертикална стена с ГП най-малко 2 ч. и 30 мин. Пресича 
всички горими и трудно горими конструкции и излиза на 0,60 м над покрива. Ако 
има врати и капаци на отвори, те са с ГП – 1 час и 12 мин. 

Пожарозащитна стена – разделя производствени помещения с различна пожар-
на опасност, ФП най-малко 1 час. Врати и капаци в стената за с ГП 45 мин. и самозат-
варящи се. 
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Пожарозащитно предверие – отделя взривоопасни от невзривоопасни помеще-
ния, изградено от негорими материали с ГП 1 час, вратите са самозатварящи се и уп-
лътнени за проникване на дим с ГП най-малко 45 мин. 

Пожарозащитна стена – разделя производствени помещения с различна пожар-
на опасност, ФП най-малко 1 час. Врати и капаци в стената за с ГП 45 мин. и самозат-
варящи се. 

Пожарозащитно предверие – отделя взривоопасни от невзривоопасни помеще-
ния, изградено от негорими материали с ГП 1 час, вратите са самозатварящи се и уп-
лътнени за проникване на дим с ГП най-малко 45 мин. 

Пожарозащитна зона – негорима стена с широчина най-малко 6 м и ГП най- 
малко 1 час, подпира се на негорими колони или подпори с ГП 2 ч. и 30 мин., разпо-
лага се вертикално, хоризонтално или наклонено и служи да спира разпространение-
то на пожара към другите части на сградата. 

 
Строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при 
пожар  
В тях са посочени задължителни противопожарни изисквания, свързани със сгра-

ди, материали, производства и осигуряване на пожарна безопасност на персонала. 
Тези изисквания се отнасят до: 

 категориите на производствата според тяхната пожарна и взривна опасност 
(А, Б, В, Г); 

 изискванията при проектиране на сгради и съоръжения (горимост, пожаро-
устойчивост, пожарозащитни прегради); 

 категориите вещества според тяхната пожароопасност; 

 изискванията за евакуация на хора от сгради и помещения; 

 пожарогасителни средства и инсталации; 

 специфични противопожарни изисквания за определен тип сгради, според 
предназначението им. 

 
Изисквания към електрическите инсталации и съоръжения 
Всички неизправности в ел. инсталации и съоръжения, които могат да предизви-

кат искрене, късо съединение, нагряване на изолациите на захранващите линии над 
допустимото, отказ на автоматичните системи за управление и други се отстраняват 
незабавно. 

Периодично по график се извършва почистване на линиите и електрическите 
съоръжения. 

Всички ел. мрежи и обзавеждането да се изпълняват в съответствие с Правилника 
за устройство на електрическите уредби и да им бъде осигурена пожаробезопасна 
експлоатация. 

 
Изисквания към системите за отопление и вентилация 
Според Наредба № 8121з - 882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване 

на държавен противопожарен контрол за обекти в експлоатация се допускат само 
изправни и стандартни уреди и съоръжения. Отоплителните съоръжения се почист-
ват в началото на отоплителния сезон като се вземат мерки за пожарна безопасност. 
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ПОЖАРНО ДОСИЕ / ДОКУМЕНТИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват 
следните документи: 

 вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на 
обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, 
инсталации и др.); 

 планове за действие при пожар (приложение № 1 от Наредба № 8121з – 647 
от 1 октомври 2014 г.); 

 планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на 
строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква 
разрешение за строеж, съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълня-
ват от други физически или юридически лица; 

 планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при 
пожар или авария; 

 протоколи за периодично обслужване на противопожарното оборудване и за 
извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплител-
ните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на сму-
кателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и 
други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есеннозимния пе-
риод, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.), както и на 
други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за 
ПБ. 

 

За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите на 
обектите отговарят за разработването и актуализирането на тези и други документи и 
ги утвърждават. 

 

За спазването на изискванията за ПБ се издават заповед/и, с която/които се     
уреждат: 

 редът за извършване на огневи работи; 
 редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения; 
 забранените места за пушене и използване на открит огън; 
 редът за използване на електрически уреди и  съоръжения, в т.ч. изключване 

на електрическото захранване след приключване на работното време; 
 редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изисквания-

та на наредбата; 
 правилата за ПБ на обекта в извънработно време; 
 редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното 

изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасите-
ли и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системите за гласово уве-
домяване     (СГУ), на пожарните кранове и на системите за управление на дим и 
топлина; 

 периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологич-
ното оборудване; 

 редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчни-
те продукти от печките с твърдо гориво; 

 определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществя-
ват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ. 
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За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изгот-
вят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на 
обекта. 

 
ОТГОВОРНИКЪТ ПО ПБ ОТГОВАРЯ ЗА УРЕДИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО 

ГАСЕНЕ                 . 
Собственикът (ръководителят) на обекта и / или от отговорниците по ПБ  се 

грижат пожарогасителите да са обслужени / заверени от лицензирана фирма. от ГД 
ПБЗН към МВР 

Броят на необходимите пожарогасители се определят на база площ и функцио-
налност на обектите в съответствие с Приложение 2 към Наредба № Iз - 1971 от 
29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопас-
ност при пожар, Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010     г. 

 
ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ  
Проверката / или още обслужването и изпитването на пожарните кранове се 

изисква съгласно чл. 22 на Наредба № 8121з - 647 от 1 октомври 2014 г., която пре-
праща и към БДС EN 671 - 3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с мар-
куч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“. 

Обслужването /или заверката на пожарните кранове се извършва веднъж годиш-
но от фирми, лицензирани от ГД ПБЗН към МВР. 

 

СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Евакуационните Схеми запознават хората с евакуацион-
ните пътища и противопожарните средства на територията на обекта, така че в слу-
чай на пожар пребиваващите туристи/почиващи максимално бързо и безопасно да на-
пуснат сградата и да са информирани за местоположението на противопожарните 
средства в обекта. 

Също така чрез схемите за евакуация органите на ПБЗН се ориентират в сградата 
и могат максимално бързо да определят къде е възможно да се намират застрашени 
хора при пожар. 

ЗА КЪДЕ СА НЕОБХОДИМИ? 
Схемите за евакуация се разработват за обекти, (табл. №1): 
 от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и 

Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях; 
 от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновре-

менно (временно или постоянно) повече от 50 души; 
 от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с 

възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души. 

КЪДЕ СЕ ПОСТАВЯТ? 
Схемите за евакуация се разработват и поставят съгласно изискванията на 

Наредба № 8121з - 647 /01.10.2014 г. и Наредба № РД - 07/8 20.12.2008 г. 
Схемите за евакуация се поставят на видни места в обектите както следва: 
 на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните 

изходи към евакуационните стълбища; 
 на всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“; 
 на всеки 15 - 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на оби-

татели „Б“ и „В“; 
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 на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на 
обитатели „Б“. 

Схемите за евакуация се поставят на стени и на други неподвижни части от 
строителната конструкция на сградата и се разполагат, така че евакуиращите се мак-
симално бързо да се ориентират къде се намират. 

 
ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за  
поддържането в изправно състояние евакуационното осветление. То се поддържа 

в изправност през целия експлоатационен срок на обекта. 
Целта на евакуационното осветление е да осигури осветеност на / и да обозначи 

пътя за евакуация с цел безопасното напускане на обекта. 
За тази цел евакуационното осветление се проектира и изпълнява: 
 в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност, при които 

броят на хората в най-населения етаж е повече от 50 (с изключение на Ф1.3. 
Многофамилни жилищни сгради и Ф1.4. Еднофамилни жилищни сгради); 

 във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функ-
ционална пожарна опасност независимо от броя на пребиваващите (с изклю-
чение на Ф1.4. Еднофамилни жилищни сгради). 

 

Годишната проверка включва: всеки осветител се включва на аварийно захранва-
не, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период от време, за който 
аварийното осветление е проектирано (60 минути). Проверява се дали в края на този 
период всички осветители работят. В края на периода за инспектиране в авариен ре-
жим осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване, 
след което трябва бъде направена нова проверка на всеки от осветителите, за да се 
потвърди, че зарядното захранване към батериите      е налице. 

 
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ 
Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на 

пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на 
такъв. В допълнение, инсталацията би могла да задейства други мерки за безопасност 
в т.ч.: Системи за вентилация, Сирени, Оповестителни инсталации, Евакуационно 
осветление, Пожароустойчиви врати, Гасителни инсталации. 

Най-общо казано Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните ком-
поненти: 

 Пожароизвестителен панел; 
 Пожароизвестителни датчици (или детектори) / оптично димни, топлинни 

максимални, топлинни диференциални, лъчеви, пламъчни, комбинирани/ – 
подават информация към пожароизвестителния панел; 

 Ръчни пожароизвестители – подават информация към пожароизвестителния 
панел; 

 Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел; 
 Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния 

панел; 
 Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите на ПИИ – използ-

ва се трудногорим (пожароустойчив) кабел, червен на цвят; 
 Акумулаторни Батерии (които да осигурят работа на системата при липса на 

Електричество). 
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Видове ПИИ. 
Известни са два вида основни типа пожароизвестителни инсталации: конвенцио-

нални и адресируеми. 

Конвенционални пожароизвестителни инсталации. 
Конвенционалните пожароизвестителни инсталации са широко разпространени и 

се използват и инсталират и днес, особено сред по-малки сгради. 
При конвенционалните пожароизвестителни инсталации датчиците и ръчните по-

жароизвестители са свързани с пожароизвестителния панел последователно в една 
линия, накрая на която е поставен краен (end of line) елемент. Всяка линия представ-
лява пожароизвестителна зона. При задействане на детектор или ръчен пожароизвес-
тител на пожароизвестителния панел се показва зоната, в която е възникнал пожара 
(обикновено всяка зона отговаря за определен етаж), но след това точната локация 
следва да се определи допълнително. 

Предимствата на пожароизвестяване, изпълнено с конвенционалните инсталации 
са свързани основно с тяхната надеждност и ниски разходи за покупка, инсталация и 
експлоатация. 

Адресируеми Пожароизвестителни инсталации. 
За разлика от конвенционалните системи, които могат да локализират пожара 

само на ниво зона, при адресируемите пожароизвестителни инсталации всяко уст-
ройство притежава уникален идентификатор, което позволява да се локализира точ-
ното място на пожара и задействалия се детектор и / или Пожароизвестителен бутон. 
Адресируемите инсталации са по-скъпи за монтаж и експлоатация и обикновено се 
монтират в по-големи сгради. 

В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират 
системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и / или ръчно задейст‐
ване съгл. Приложение №1 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително- 
технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, Обн.ДВ, 
бр.96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г. (Виж табл. №1). 

 
 
 

№ 
по 
ред 

Сгради, помещения или 
съоръжения 

Пожароизвестяване Пожарогасене 

1. Сгради за обществено обслужва-
не в областта на здравеопазване-
то на повече от два етажа и ле-
чебни заведения за болнична по-
мощ (болници) с над 50 легла – 
от подклас 
Ф1.1 

Навсякъде, с изключе-
ние на  санитарно-хи-
гиенните помещения – 
автоматично и ръчно 

Не се изисква 

2. Сгради за обществено обслужва-
не в областта на образованието: 
детски ясли и градини с площ 
над 400 m2 или 
за повече от 50 деца – от подклас 
Ф1.1 

Навсякъде, с изключе-
ние на санитарно-хиги-
енните помещения – 
автоматично и ръчно 

Не се изисква 
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3. Сгради за обществено обслужва-
не в областта на хотелиерството 
и услугите: общежития, хотели, 
мотели, планински хижи, почив-
ни домове, ваканционни бунгала 
с над 100 места 
- от подклас Ф1.2 

Навсякъде, с изключе-
ние на санитарно-хиги-
енните помещения – 
автоматично и ръчно 

Не се изисква 

Помещения и сгради за общест-
вено обслужване: за обществено 
хранене (ресторанти и др. под.) 
от подклас 
Ф3.2: 

  

а) с площ, по-голяма от 500 m2 Навсякъде, с изключе-
ние на санитарно-хи-
гиенните помещения – 
автоматично и ръчно 

Не се изисква 

4. 

б) разположени в подземни ета-
жи с площ, по-голяма от 300 m2 

Навсякъде, с изключе-
ние на санитарно-хи-
гиенните помещения – 
автоматично и ръчно 

Не се изисква 

5. Сгради за обществено обслужва-
не в  областта на търговията и 
услугите (търговски центрове, 
магазини и др. под. за обслужва-
не на клиенти) –  
от  подклас Ф3.1 

С площ, по-голяма от 
500 m2 

- автоматично и ръчно 

С площ, по-го-
ляма от  1500 m2 – 
автоматична 
ПГИ с вода 

6. Сгради за обществено обслужва-
не в областта на културата и из-
куството: музеи, художествени 
галерии, многофункционални за-
ли без места за сядане, панаирни 
палати и сгради – архитектурни 
и културни паметници – 
от клас Ф2.2 

С площ, по-голяма от 
300 m2 
- автоматично и ръчно 

Не се изисква 

7. Сгради за обществено обслужва-
не в областта на културата и из-
куството: библиотеки, читалища, 
книгохранилища, архивохрани-
лища – 
от подклас Ф2.1 

С площ, по-голяма от 
100 m2 
- автоматично и ръчно 

С площ, по-го-
ляма от 500      m2 – 
автоматично 

8. Сгради за административно об-
служване: административни сгра-
ди,  офисни помещения, банкови и 
небанкови финансови институти – 
от подкласове Ф3.4 и Ф4.2 

С площ, по-голяма от 
500 m2 
- автоматично и ръчно 

Не се изисква, 
ако не противо-
речи на друга 
точка от 
приложението 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно българското законодателство и в частност Наредба № РД 07 

2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з - 647/01.10.2014 г., работодателите следва да про-
веждат ежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност. 

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да образоват служители-
те за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и 
организирана реакция в случай на инцидент. 

 
УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ. 
На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в пла‐

на за евакуация, като за обществени сгради (в които пребивават обитатели от кате‐
гории „А2“, „Б2“и „В“) – не по-малко от два пъти в годината. 

 
Заключение:  
Осигуряването на  пожарна безопасност обхваща основните моменти в пожаро-

обезопасяването на обект за сезонно пребиваване, мерките за ограничаване разпро-
страняването на огъня, дима в строежа и разпространяването му към съседните сгра-
ди, осигурени условия пребиваващите да могат да напуснат обекта или да бъдат спа-
сени с други средства, създадени условия за безопасен достъп на спасителните екипи. 
При проектирането на обектите за сезонно пребиваване са спазени изискванията за 
съответните класове на функционална пожарна опасност на помещенията, минимал-
ната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реак-
ция на огън за строителните продукти, както и други специфични  изисквания.  
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Abstract: The modern development of science, technology and public life poses new 
challenges to the work of forensic engineering and technical experts in Bulgaria. The 
harmonization of the Bulgarian legislation with the European one, after the accession of 
Bulgaria to the European Union, requires the adoption of the good European practices in 
the activity of the Bulgarian forensic engineering and technical experts. In carrying out this 
activity, a number of problems arise. This article is dedicated to some suggestions for their 
solution. 
 
Keywords: Engineering and technical experts, European Union, Continuing education, 
Good European practices, Bulgarian legislation.  

 

 
Резюме: 
Съвременното развитие на науката, техниката и обществения живот поставя нови 

предизвикателства пред дейността на съдебно инженерно-техническите експерти в 
България. Хармонизирането на българското законодателство с европейското, след 
присъединяването на България към Европейския съюз налага и възприемането на 
добрите европейски практики в дейността на българските съдебно инженерно-техни-
чески експерти. При осъществяването на тази дейност възникват редица проблеми. 
На някои предложения за тяхното решаване е посветена и настоящата статия.  

 
I. Въведение 
Съдебно-техническата експертиза е един от способите за събиране и проверка на 

доказателства в съдебния процес. Същите могат да се разглеждат и като специфично 
следствено действие от гледна точка на използването на специални знания и нали-
чието на два субекта в реализирането й – компетентния орган и вещото лице (съдеб-
ния експерт). Известно е, че на всяка една фаза на съдебния процес може да възникне 
необходимост от съдебно-техническа експертиза. Законодателно са уредени основа-
нието за назначаването й, съдържанието на акта, лицата на които се възлага, лицата 
които не могат да бъдат експерти, съдържанието, както и основанието за назначаване 
на допълнителна или повторна експертиза. За целите на процеса са дефинирани и 
случаите, в които се изисква задължително експертно заключение [1, 2, 3].   
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Становищата, които съдебните експерти изготвят за нуждите на гражданския или 
наказателен процес, са научно базирани и следват две основни цели: първата да дадат 
максимално независима (от страните по делата) и максимално компетентна оценка.  

Най-общо казано, съдебната експертиза е изследване, което се назначава на тесен 
специалист в изследваната област, с цел резултатът от изследването да изяснява фак-
ти и обстоятелства, обект на изследването, по такъв начин, че компетентният орган 
да разкрие в пълнота обективната истина. Съдебно-техническата експертиза е способ 
за доказване или отхвърляне на определени обстоятелства, свързани със съдебния 
процес. След възлагането й, тя има собствен процес на изясняване на обстоятелства-
та, предмет на доказване в наказателното и гражданското производство. Този процес 
се извършва от вещи лица, които притежават специални знания в областта на наука-
та, техниката, изкуството и занаятите. Понятието „специални знания“ е относително 
и зависи от нивото на научните постижения и технологичното развитие за дадена 
страна. Освен „специални знания“, вещите лица използват и знания, заложени в нака-
зателния процес, гражданския процес и криминалистиката. За да се елиминира отно-
сителността в знанията на експертите, следва да се ползват „добри практики“, описа-
ни в национални, чуждестранни или международни стандарти [1, 2, 3].  

Въпросите, свързани с назначаването на съдебно-техническите експертизи са 
уредени в няколко закона като: Наказателно-процесуален кодекс, Гражданско-проце-
суален кодекс, Административно-процесуален кодекс и Данъчно-осигурителен про-
цесуален кодекс. Статутът на вещите лица, начинът на изготвяне на експертизите, 
видът на ползваните инструменти и средства са описани в НАРЕДБА № 2 ОТ  
29 ЮНИ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕ-
НИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, Издадена от министъра на правосъдието Обн. ДВ. 
бр.50 от 3 Юли 2015 г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от  
5 Октомври 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021 г. 

Наредбата разглежда и принципите на управление на документите спрямо прие-
тите и извършени експертизи. Тя формално посочва използването на научни методи 
за изготвяне на експертизите, както воденето на „експертно деловодство“ без да кон-
кретизира допустимите методи и инструменти [4,5].  

 

С Наредба № 2 от 29 Юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражде-
нията на вещите лица се регламентира:  

-  Условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи 
лица;  

-  Редът и сроковете за включване, промяна и отписване от списъците на вещите 
лица;  

-  Условията и редът за определяне и изплащане на възнаграждение на вещите 
лица;  

-  Етични правила за поведение на вещите лица. 
 

В най-общ аспект с Наредбата се дефинират понятията „вещо лице”, „необходи-
ми разходи”, „действително отработен час”, „експертиза”, „образци за сравнително 
изследване”, „специални знания”. Определят се и съдебните експертизи по класове и 
видове. 

 
Основни принципи, залегнали в организацията на съдебно-техническите експер-

тизи и дейността на вещите лица, са:  
-  Спазване на законността;  
-  Независимост; 
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-  Суверинитет на вещото лице от компетентните органи;  
-  Обективност; 
-  Безпристранност и пълнота на експертното изследване;  
-  Конфиденциалност. 
 
II. Проблеми в процеса на изготвяне на съдебно-технически експертизи 
Основните проблеми в процеса на изготвяне на съдебно-технически експертизи 

могат да бъдат формулирани по следния начин:  
1. В законодателството като цяло, както и Наредбата липсват конкретни текстове 

за образованието, квалификацията и опита на съдебните специалисти. Липсата на 
конкретни изисквания към тясна специализация, както и изисквания към периодична 
квалификация, често води до влошаване на качеството и забавяне на експертизите, 
изготвяне на неточни или непълни експертизи, което най-често налага назначаване на 
последващи експертизи и затруднява процеса по обективно изясняване на обстоятел-
ствата. 

2. Тъй като експертът се избира от списък, спрямо специалностите, които са по-
сочили специалистите при тяхната регистрация, често се оказва, че съдебните спе-
циалисти, не са достатъчно квалифицирани или нямат съвременни познания по тема-
та на експертизата, което от своя страна води до необходимостта от назначаване на 
нова експертиза, което освен че удължава времето за разглеждане по делата, но и 
увеличава разходите по тях. 

3. В законодателството като цяло, както и в Наредбата липсват конкретни прави-
ла за методите на изследванията, както и за изготвяне на самите експертизи. 

4. Друг съществен недостатък е, че в своята практическа работа съдебните екс-
перти не ползват единни методи за оценка на съответствие/несъответствие спрямо 
зададените критерии от съда или друга институция, поръчала експертизата. За раз-
лични области тези методи не винаги са регламентирани в съответни национални, 
чуждестранни или международни стандарти и методики. 

5. Определените в наредбата класове и видове експертизи не отговарят съвсем 
точно на съвременното развитие на науката и техниката. 

6. Към настоящия момент в нормативната уредба на Република България няма 
механизми, които измерват качеството на работа на съдебните експерти. По тази при-
чина в редица казуси на съда се прибягва до тройна или петорна експертиза, след раз-
глеждане на резултатите на първата съдебно-техническа експертиза. Всичко това е 
свързано с използването на значителен обществен ресурс, удължаване на съдебния 
процес и подлагане на съмнения от обществото на решенията на съда. 

7. Липсата на национална организация на вещите лица, която да преценява тяхна-
та професионална подготовка, както и да оценява качеството на тяхната дейност, да 
осъществява методична помощ и да осигурява периодично, обучение и повишаване 
на квалификацията на експертите, също затруднява тяхната дейност. 

8. Непрозрачност при подбора и назначаването на вещите лица и в тази връзка 
възможност за субективизъм от страна на органите на съда и на досъдебното произ-
водство при назначаване на експертите. 

9. Отсъствието на контролни механизми върху работата на вещите лица, отсъст-
вието на етични и други стандарти в работата на вещите лица и др. 

Тези проблеми могат, до голяма степен да бъдат решени или да бъдат минимизи-
рани, ако в „законодателната среда“ се въведе принципното изискване за задължител-
но прилагане на стандарти при изготвяне на съдебно-техническа експертиза. Стан-
дартите, които съдържат в себе си „добри практики“ в дадена област, са доброволни. 
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Тяхното задължително прилагане се извършва, когато това се регламентира в съот-
ветно законодателство. Това е добра практика във всички напреднали страни. Освен 
това голяма част от съществуващите стандарти, разработени за различни области, мо-
гат също да се ползват за целите на съдебно-техническата експертиза. Съществуват и 
специално разработени такива стандарти [1,2].  

Така например, Американската асоциация ASTM International, позната още като 
the American Society for Testing and Materials (ASTM), е световно признат лидер в раз-
витието и управлението на стандарти, създадени, чрез международен консенсус. 
Днес много от 12 000 стандарти създадени от ASTM се използват в целия свят за по-
добряване на качеството на продуктите, подобряване на безопасността, улесняване 
достъпа до пазара и търговията и доверието на потребителите. Стандартите за съдеб-
но-техническа експертиза, изготвени от ASTM, са базирани върху научни методи и 
добри практики, заети в хода на изготвяне на изследванията, извършвани във връзка 
с наказателни или граждански законодателства. Тези стандарти са средство за подо-
бряване на съдебните експертизи, както и в помощ на съдебните експерти, раз-
следващи органи и техните ръководители. Една малка част от стандартите за съдебни 
експертизи, разработени от ASTM са: 

- E1386 - 10 Standard Practice for Separation of Ignitable Liquid Residues from Fire 
Debris Samples by Solvent Extraction; 

- E1388 - 12 Standard Practice for Sampling of Headspace Vapors from Fire Debris 
Samples; 

- E1412 - 12 Standard Practice for Separation of Ignitable Liquid Residues from Fire 
Debris Samples by Passive Headspace Concentration With Activated Charcoal; 

- E1413 - 13 Standard Practice for Separation of Ignitable Liquid Residues from Fire 
Debris Samples by Dynamic Headspace Concentration; 

- E1588 - 10e1 Standard Guide for Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron 
Microscopy/ Energy Dispersive X-ray Spectrometry; 

- E1610 - 02(2008) Standard Guide for Forensic Paint Analysis and Comparison; 
- E1618 - 11 Standard Test Method for Ignitable Liquid Residues in Extracts from 

Fire Debris Samples by Gas Chromatography-Mass Spectrometry; 
- E1843 - 96(2010) Standard Guide for Sexual Assault Investigation, Examination, 

and Evidence Collection; 
- E1967 - 11a Standard Test Method for the Automated Determination of Refractive 

Index of Glass Samples Using the Oil Immersion Method and a Phase Contrast 
Microscope; 

- E1968 - 11 Standard Guide for Microcrystal Testing in the Forensic Analysis of 
Cocaine; 

- E1969 - 11 Standard Guide for Microcrystal Testing in the Forensic Analysis of 
Methamphetamine and Amphetamine; 

- E2057 - 10 Standard Specifications for Preparation of Laboratory Analysis Requests 
in Sexual Assault Investigations; 

- E2123 - 10 Standard Practice for the Transmittal of Evidence in Sexual Assault 
Investigation; 

- E2124 - 10 Standard Practice for the Specification for Equipment and Supplies in 
Sexual Assault Investigations; 

- E2125 - 11 Standard Guide for Microcrystal Testing in the Forensic Analysis of 
Phencyclidine and Its Analogues; 

- E620 - 11 Standard Practice for Reporting Opinions of Scientific or Technical 
Experts; 
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- E678 - 07(2013) Standard Practice for Evaluation of Scientific or Technical Data; 
- E860 - 07(2013) Standard Practice for Examining And Preparing Items That Are Or 

May Become Involved In Criminal or Civil Litigation; 
- E1020 - 13 Standard Practice for Reporting Incidents that May Involve Criminal or 

Civil Litigation; 
- E1188 - 11 Standard Practice for Collection and Preservation of Information and 

Physical Items by a Technical Investigator; 
- E1459 - 13 Standard Guide for Physical Evidence Labeling and Related Documentation; 
- E1492 - 11 Standard Practice for Receiving, Documenting, Storing, and Retrieving 

Evidence in a Forensic Science Laboratory; 
- E2000 - 05 Standard Guide for Minimum Basic Education and Training of 

Individuals Involved in the Detection of Deception (PDD); 
- E2064 - 00(2006) Standard Guide for Minimum Continuing Education of Individuals 

Involved in Psychophysiological Detection of Deception (PDD); 
- E2162 - 07 Standard Guide for Minimum Continuing Education of Individuals 

Involved in Psychophysiological Detection of Deception (PDD) Testing of Sex Offenders; 
- E2163 - 06 Standard Guide for Minimum Training Requirements for Examiners 

Conducting Psychophysiological Detection of Deception (PDD) Testing of Sex 
Offenders in Treatment, Probation or Other Similar Programs. 

 

Последните четири от тях са посветени изцяло на изискванията за начално обра-
зование, допълнителни квалификации и периодично продължаващо обучение, както 
и тестване на някои видове експерти. 

Понастоящем за България има разработен и приет стандарт за експертни дейнос-
ти като доставки на услуга: БДС EN 16775:2015 Експертни дейности. Общи изисква-
ния относно услуги за експертизи. Стандартът е публикуван от Българския институт 
за стандартизация и има статут на български стандарт от 17.05.2016 г.  Стандартът е 
официално издание на английски език на европейския стандарт ЕN 16775:2015 г., 
одобрен от Европейския комитет за стандартизация (CEN) на 19.09.2015 г. Стандар-
тът цели преодоляване на различията и бариерите пред експертната дейност в ЕС. 
Субект на стандарта са доставчиците на експертни услуги (ДЕУ) „Expertise Service 
Providers” (ESP). Това са лица, на които се възлага да дадат становище, изразят мне-
ние и/или препоръки относно предишни, сегашни или бъдещи събития или обстоя-
телства. Те съветват, анализират и оценяват с цел Възложителите да могат да вземат 
правилни решения. Според този стандарт експертът е лице, което чрез професионал-
на квалификация и специални умения, технически познания и практически опит в ед-
на или няколко сфери на знанието, е компетентно да даде становище в област, в 
която е необходима консултация. ДЕУ е отделен експерт или обединение на експер-
ти. Той има обхват за всички случаи, без тези които са предмет на нормативна регу-
лация, в т.ч. съдебния процес. 

 

III. Съдебно инженерно-технически експертизи 
Съдебно-техническите експертизи са свързани с различни сфери на социалната 

дейност. Макар и разнородни по своя характер, те имат една обща задача – установя-
ване на техническите причини за възникването на едни или други обстоятелства, кои-
то имат значение за делото. По-голямата част от тези експертизи, представляват клас 
„Съдебни инженерно-технически експертизи”. 

Наред с установяването на техническите причини „Съдебни инженерно-техни-
чески експертизи”, решават и други задачи като определяне техническото състояние 
на машините, съоръженията, механизма на определени аварийни процеси, годността 
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на определени съоръжения да изпълняват съответните технически функции, устано-
вяване времето на възникване на дефекти и неизправности [6, 7, 8].  

Обекти на експертизите са различни инженерни съоръжения, като машини и апа-
рати, механизми, съоръжения, сигнализационни прибори, управленски механизми, 
електрически инсталации и др.  

В зависимост от характера на обектите за изследване „Съдебни инженерно-технически 
експертизи”, вече са много видове, но в наредбата те са класифицирани, като [4,5]:  

1.  Съдебна инженерно-техническа експертиза. 
2.  Съдебна автотехническа експертиза. 
3.  Съдебна инженерно-технологична експертиза. 
4.  Съдебна компютърно-техническа експертиза. 
5.  Съдебна строително-техническа експертиза. 
6.  Съдебно-пожаротехническа експертиза. 
7.  Съдебно-енергийна експертиза. 
8.  Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.  
 
Тази класификация далеч не изчерпва обхвата на видовете експертизи, чието из-

вършване се налага от съвременното развитие на науката, техниката и изобщо на съв-
ременното ниво на обществения живот. Ежедневно експертите, изготвящи съдебно 
инженерно-технически експертизи, се изправят пред нови предизвикателства, свър-
зани с развитието на новите технологии. Характерен пример в това отношение са: за-
честилите в последните години експертизи за манипулации на средства за търговско 
мерене на различни ресурси. Най-често, това са измервателни средства за отчитане 
консумацията на електроенергия. При тях, непрекъснато се менят софтуерните и хар-
дуерни похвати за несанкциониран достъп и манипулиране на показанията. За да 
изясни механизма на въздействие, експерът трябва да притежава знания по енергий-
ни системи, микропроцесорна техника, софтуерни архитектури, електронна схемо-
техника и др. 

В недалечното бъдеще ще възникне необходимостта от изготвяне на експертизи 
за ниво на енергийна ефективност на сгради, промишлени системи и отделни съоръ-
жения. Ще се налага изготвяне на експертизи за екологичния ефект от функционира-
нето на различни видове възобновяеми енергийни източници. Съдебни автотехничес-
ки експертизи ще трябва да се изготвят при пътно-транспортни произшествия с елек-
тромобили. Ще са необходими експерти, изготвящи експертизи на сложни софтуерни 
системи, на Smart grid системи и системи с изкуствен интелект, на системи за произ-
водство и трансфер на крипто валути и др. [9,10,11,12,13]. 

За да е готова българската „Експертна колегия“ за всички тези предизвикателст-
ва, е необходимо да бъдат предприети редица законодателни мерки, които да регла-
ментират теоретичната и практическа подготовка, нивото на образование, модела на 
професионално поведение на експерта, както и контрола и ограниченията при прак-
тикуване на експертната дейност. Недопустимо е при съвременните условия на тех-
нологично и научно развитие да се осъществява експертна дейност от лица със сред-
но образование или след определена пределна възраст, както и с различна от необхо-
димата или недостатъчна квалификация [14, 15, 16, 17, 18]. 

 
Изводи: 
За да се подобри нормативната уредба, регламентираща дейността на съдебно 

инженерно-техническите експерти, е необходимо да се създаде национален (центра-
лен) орган, който да осъществява методическо ръководство и контрол спрямо тези 
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експерти. Същевременно, за да се обезпечи неговата независимост и обективност, то-
зи централен орган не трябва да бъде на ведомствено подчинение. Следващият етап 
трябва да включва изграждането на регионални (окръжни звена) на този национален 
орган. Заслужава да се обмисли и идеята за задължително членство в нея, подобно на 
други съсловни организации на архитекти, инженер-проектанти, строители, лекари, 
стоматолози и др. 

Трябва да се предвидят допълнителни изисквания (критерии), чрез които предва-
рително да се установява нивото на компетентност на кандидатите за съдебно инже-
нерно-техническите експерти, което задължително трябва да бъде над средното. Това 
би могло да стане чрез съответното лицензиране или сертифициране на кандидат-
експертите или по аналогия на германската система, лицата, желаещи да получат 
статут на съдебно инженерно-техническите експерти, да бъдат подложени на серия 
от писмени и устни изпити, целящи да установят, че те притежават необходимата 
квалификация и професионални умения в областите, в които искат да бъде официал-
но призната дейността им като съдебно инженерно-техническите експерти. 

Друг важен момент в дейността на съдебно инженерно-техническите експерти е 
необходимостта от приемането на етичен кодекс при осъществяването на тяхната 
дейност, който да регламентира модела за професионално-тично поведение на съдеб-
ния експерт. Очевидно е, че такъв акт може да бъде приет единствено от организация 
на българските експерти, което още веднъж показва необходимостта от съществуване 
на национална организация на българските съдебно инженерно-техническите експер-
ти. В Република България вече са приети редица Етични кодекси, които могат да бъ-
дат добра основа за изготвянето на Етичен кодекс на българските съдебно инженер-
но-техническите експерти (например, Етичен кодекс на адвоката, Етичен кодекс на 
съдебните служители, Етичен кодекс на съдиите в Българи, Етичен кодексна нота-
риусите в Република България и други). 

Всичко това води до извода, че трябва да се приеме закон, който да регламентира 
статута и дейността на съдебно-техническите експерти (правата и задълженията им, 
отношенията им с останалите участници в процеса и трети лица), реда и условията за 
осъществяването на експертизи в съдебното и досъдебното производство. 

Закон, който да определя и контролира нивото на образование и квалификация на 
съдебно-техническите експерти, както и да налага добри практики за продължаващо 
обучение на тези експерти. 

Закон, който да структурира системата от многобройните подзаконови актове, 
които регламентират различните видове експертизи. Закон, който да регламентира 
възнагражданията и отговорността на съдебно инженерно-техническите експерти, 
както и да предвижда контролни механизми върху тяхната дейност, както и други 
въпроси, касаещи организацията на експертизата в Република България. Във въп-
росния закон трябва да се решат цитираните по-горе проблеми, включително и като 
се предвиди създаването на национална организация на експертите, която да приеме 
Етичен кодекс, въвеждащ съответните етични стандарти в дейността на съдебно 
инженерно-техническите експерти и която да организира и контролира тяхното 
периодично обучение и тяхната преквалификация. 
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Abstract: Integration processes within the European Union have had a significant impact 
on cross-border exchanges in electricity. The change in its nature is the subject of this 
article. 
The integration of the energy system of the Republic of Bulgaria within the European 
Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) began in 2009. The ENTSO-E was 
established and mandated by the EU's Third Legislative Package for the Internal Energy 
Market, which aims to further liberalize the EU's gas and electricity markets. The ENTSO-
E is responsible for the management of the electricity transmission system and for the 
authorization of trade and supply of electricity across EU borders and includes 43 
transmission system operators from 36 countries in Europe. 
 

Keywords: ENTSO-E, Energy system, Electricity market, ESO.  
 
 

Резюме: 
Процесите на интеграция в рамките на Европейския съюз оказаха съществено 

влияние върху трансграничния обмен на електроенергия. Изменението на неговия ха-
рактер е предмет и на настоящата статия. 

Интегрирането на енергийната система на Република България в рамките на 
Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС), започна през 
2009 г. ЕМОПС беше създадена и получи законови мандати от Третия законодателен 
пакет на ЕС за вътрешния енергиен пазар, който цели по-нататъшно либерализиране 
на пазарите на газ и електроенергия в ЕС. ЕМОПС отговаря за управлението на сис-
темата за пренос на електроенергия и за разрешаването на търговията и доставянето 
на електроенергия през границите в ЕС и включва 43 оператора на преносни системи 
от 36 страни в Европа. 
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I. Въведение 
Процесът на либерализация на пазара на електроенергия започва през края на 

миналия век. През 90-те години на миналия век, когато повечето национални пазари 
за електроенергия и природен газ все още бяха монополизирани, Европейският съюз 
и държавите членки решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. 
Първите директиви за либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г. 
(електроенергия) и 1998 г. (природен газ), като трябваше да бъдат транспонирани в 
правните системи на държавите членки до 1998 г. (електроенергия) и 2000 г. (приро-
ден газ). Вторият енергиен пакет беше приет през 2003 г. и директивите от него 
трябваше да бъдат транспонирани в националното право от държавите членки до 
2004 г., като някои разпоредби влязоха в сила едва през 2007 г. Промишлените потре-
бители и домакинствата вече имаха възможност да избират своите доставчици на 
природен газ и електроенергия от по-широк кръг от конкуренти. През април 2009 г. 
Беше приет трети законодателен пакет с цел по-нататъшно либерализиране на вът-
решния пазар на електроенергия и природен газ, с който бе изменен вторият законо-
дателен пакет и който представляваше крайъгълен камък за осъществяването на вът-
решния енергиен пазар. 

Задълженията на българския електроенергиен системен оператор по отношение 
на интеграцията на българската електроенергийна система с европейската, до голяма 
степен са регламентирани в ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/944 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАР-
ЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътреш-
ния пазар на електроенергия на ЕС. 

Тя определя общите правила за производството, преноса, разпределението, съх-
раняването на енергия и доставката на електроенергия, както и разпоредби относно 
защитата на потребителите, с оглед на създаването на наистина интегрирани, конку-
рентни, ориентирани към потребителя, гъвкави, справедливи и прозрачни пазари на 
електроенергия в Съюза. 

Като се използват предимствата на интегрирания пазар, с настоящата директива 
се цели да се гарантират достъпни и прозрачни цени и разходи за енергия за потре-
бителите, висока степен на сигурност на енергийните доставки, както и плавен пре-
ход към устойчива нисковъглеродна енергийна система.  

С нея се определят основните правила, свързани с организацията и функционира-
нето на електроенергийния сектор на Съюза, по-специално правилата за оправомоща-
ването и защитата на потребителите, за свободния достъп до интегрирания пазар, за 
достъпа на трети лица до преносната и разпределителната инфраструктура, за изиск-
ванията за отделяне и за правилата за независимост на регулаторните органи на дър-
жавите членки. Тя установява и начини за сътрудничество между държавите членки, 
регулаторните органи и операторите на преносните системи с цел създаване на на-
пълно взаимосвързан вътрешен пазар на електроенергия, който увеличава интегра-
цията на електроенергията от възобновяеми източници, свободната конкуренция и 
сигурността на доставките. 

 
II. Трансгранична интеграция 
С присъединяване към европейския съюз, според горните директиви, държавите 

членки гарантират, че националното им право не затруднява неоправдано трансгра-
ничната търговия с електроенергия, участието на потребителя, включително посред-
ством оптимизация на потреблението, инвестициите, по-конкретно в променливото и 
гъвкаво производство на енергия, съхраняването на енергията, развитието на елек-
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тромобилността или въвеждането на нови междусистемни електропроводи между 
държавите-ленки, и гарантират, че цените на електроенергията отразяват действител-
ното търсене и предлагане [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

При разработването на нови междусистемни електропроводи държавите членки 
вземат предвид целите за междусистемна електроенергийна свързаност, установени в 
член 4, буква г), точка 1 от Регламент (ЕС) 2018/1999. 

Държавите членки гарантират, че не съществуват неоправдани пречки в рамките 
на вътрешния пазар на електроенергия по отношение на навлизането на пазара, из-
вършването на дейност на пазара и излизането от пазара, без да се засяга компетент-
ността, която държавите членки запазват по отношение на трети държави. 

Държавите членки гарантират наличието на еднакви условия на конкуренция, 
при които електроенергийните предприятия са подчинени на прозрачни, пропорцио-
нални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта 
на задължението за балансиране, достъпа до пазари на едро, достъпа до данни, проце-
дурите за смяна и режимите на фактуриране, а когато е приложимо – и при лицензи-
рането. 

Държавите членки гарантират, че участниците на пазара от трети държави, кога-
то извършват дейност в рамките на вътрешния пазар на електроенергия, отговарят на 
изискванията на приложимото законодателство на Съюза и на националното законо-
дателство, включително на законодателството, свързано с политиката в областта на 
околната среда и безопасността [10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Държавите членки гарантират, че всички клиенти са свободни да купуват елек-
троенергията си от избрания от тях доставчик и гарантират, че всички клиенти са 
свободни да сключват повече от един договор за доставка на електроенергия едно-
временно, при условие че се създадат изискваната връзка и измервателни точки. 

Доставчиците са свободни да определят цената, на която предоставят електро-
енергия на клиентите си. Държавите членки предприемат подходящи действия, за да 
гарантират ефективната конкуренция между доставчиците [16, 17, 18].  

Изпълнявайки правилата заложени в тази директива а и спазвайки нормалната 
пазарна логика, както и европейската законодателна рамка българският електроенер-
гиен системен оператор може да ограничава обмена на електроенергия със съседни 
държави само в изключителни случаи .Нещо повече, България е поела ангажименти 
за развиване на трансграничната инфраструктура, с цел улесняването на обмена 
между държавите-членки в рамките на либерализирания европейски пазар на елек-
троенергия [19, 20, 21]. 

 
III. Междусистемния обмен между България и съседни държави 
Националната политика за енергийния сектор за страната се съдържа в Енергий-

ната стратегия на Република България до 2030 г., която е одобрена от Министерския 
съвет и приета от Народното събрание на Република България. Енергийната страте-
гия е основополагащ документ на националната енергийна политика и за приоритети-
те на Правителството в областта, като е съобразена с актуалната европейска рамка на 
енергийната политика. 

 

Основните приоритети в Енергийната стратегия са обобщени в пет направления: 
 гарантиране на сигурността на доставките на енергия; 
 достигане на целите за възобновяема енергия; 
 повишаване на енергийната ефективност; 
 развитие на конкурентен енергиен пазар; 
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 политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на 
интересите на потребителите. 

 
На фиг. 1 са показани основните електропроводи за връзка със съседни държави 

на 400 kV, които служат за транзитен пренос на електроенергия със съседни държа-
ви. Опитът през последните години показва, че включването ни в системата за обмен 
на ENSTO – E  изисква допълнително разширяване на преносните възможности на 
електропреносната мрежа на България. 

 

 
 
Фигура 1 – Основни електропроводни връзки със съседни държави 

 
Това развитие на преносната система е заложено в „Планът за развитие на елек-

тропреносната мрежа на България за периода 2021 – 2030 г.“. При изготвяне на този 
план се има предвид извършения предварително задълбочен анализ, който съдържа 
следната базова информация [21]: 
 анализ на потреблението на електрическа енергия в електроенергийната 

система  (ЕЕС) на България и прогноза за развитие на електрическите товари 
до 2030 г.; 

 анализ на производствените мощности в ЕЕС на България, включително 
от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); 

 прогнозни мощностни и електроенергийни баланси на ЕЕС; 
 възможности за управление и анализ гъвкавостта на производствените мощ-

ности: базови мощности, мощности с приоритетно производство, балансира-
щи и резервиращи мощности, регулиращи мощности; 

 изследване на потокоразпределението и нивата на напреженията в електро-
преносната мрежа, в съответствие с прогнозните мощностни баланси; 

 развитие на електропреносната мрежа, включително изграждане на нови 
междусистемни електропроводи; 

 нива на токовете на къси съединения на шини 400 kV, 220 kV и 110 kV на 
подстанциите от системно значение; 
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 развитие на телекомуникационната инфраструктура за осигуряване на наблю-
даемостта на ЕЕС; 

 оценка на необходимите инвестиции, за реализация на предложения план за 
развитие на електропреносната мрежа. 

 

Мрежа 400 kV е гръбнака на електропреносната мрежа в България. Географското 
разположение на страната предполага в бъдеще голям търговски интерес за транзит 
на електроенергия през електропреносната мрежа на страната. 

 

За сигурно функциониране на електропреносната мрежа при спазване на посоче-
ните по-горе принципи, осигуряване необходимата надеждност на електропренасяне-
то и устойчивост на генериращите източници, в мрежа 400 kV на България е необхо-
димо да се изградят следните нови електропроводи:  
 п/ст „Марица изток“ – п/ст „Неа Санта“ (Гърция); 
 п/ст „Пловдив“ – п/ст „Марица изток“; 
 п/ст „Бургас“ – п/ст „Варна“; 
 Изграждане на нов ЕП 400 kV „Сан Стефано” от п/ст „Марица изток” 

(Гълъбово) до п/ст „Бургас”. 
 
Тези електропроводи 400 kV са признати от Европейската комисия като проекти 

от общоевропейски интерес. За тях е извършен обстоен анализ на разходите и пол-
зите (Cost Benefit Analysis), според методика на ENTSO-Е. Показателите, оценявани в 
този анализ, са икономически и технически. Резултатите от анализа показват, че при 
планираното развитие на генериращите мощности и консумацията на електроенергия 
в региона, строежът на тези електропроводи е икономически и технически обосно-
ван. Икономическите ползи са от очаквано намаляване на цените на електроенер-
гията, вследствие на улесняване на трансграничната търговия, както и от намаляване 
на технологичните разходи от пренос. Техническите ползи от построяването на тези 
електропроводи се изразяват в подобряване на ефективното функциониране на пре-
носната мрежа, чрез гарантиране на непрекъснатост на доставките в нормални и ре-
монтни схеми на работа. Това дава възможности за подобряване на условията за тър-
говия. За два от гореспоменатите проекти, ЕСО има подписани договори за финанси-
ране по „Механизъм за свързване на Европа“. След 2030 г. се предвижда изграждане 
на втори междусистемен електропровод със Сърбия и трети междусистемен електро-
провод с Турция, които не са в обхвата на десетгодишния план за развитие на елек-
тропреносната мрежа на България. 

Развитието на сега съществуващата инфраструктура, дава възможност за увели-
чаване на обемите пренасяна електроенергия през нея. Това се наблюдава и от из-
следвания общ внос и общ износ на електроенергия в и от националната преносна 
система на България. На фигури 2 и 3 са представени графики съответно на вноса и 
износа на електроенергия за последните шест месеца от годината, съпоставени със 
вноса и износа за същия период от предходни години. Периодът е избран, поради 
наблюдаваната тенденция за увеличаване на износа през настоящата година и влия-
нието му върху либерализирания външен и вътрешен пазар на електроенергия. 
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Фиг. 2 Внос на електроенергия. 
 

От направените изследвания се вижда, че основния дял от трансграничния обмен 
на електроенергия със съседните държави се пада на обмена между България и Румъ-
ния. Поради увеличаването на тази тенденция бяха отделени данните за вноса и из-
носа между двете енергийни системи [22]. 

В таблица 1 са структурирани данните за обмена от България към Румъния. 
Представени са данните за износа по месеци към Румъния, спрямо общия износ. 

Данните са представени като абсолютни стойности и като процент от общото 
производство на електроенергия в България. 

 

 
 

Фиг. 3  Износ на електроенергия. 
 

В таблица 2 са структурирани данните за обмена от Румъния към България. 
Представени са данните за вноса по месеци от Румъния, спрямо общия внос. 

От данните е видно, че през последните месеци нараства износа към Румъния, а 
намалява вноса, към България от Румъния. Тази тенденция се наблюдава и при об-
щия внос и износ към съседните държави. Очевидно, в условията на либерализиран 
пазар на електроенергия, през последните месеци е изгодно да се купува електро-
енергия от българската електроенергийна система. 
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(BG) > (RO) 

[MWh] 
Общо 

производство (BG) > (RO) Общо износ 

Юни 49609 3145263 1.58% 22.06% 

Юли 102601 3675101 2.79% 22.95% 

Август 146570 3790284 3.87% 23.89% 

Септември 360183 4010396 8.98% 31.77% 

Октомври 209193 3940978 5.31% 21.86% 

Ноември 350576 4422342 7.93% 27.25% 

 

Табл. 1. Данни за износа на електроенергия от България към Румъния 
 
 

  
(RO) > (BG) 

[MWh] 
Общо 

производство (RO) > (BG) Общ внос 

Юни 228572 3145263 7.27% 8.30% 

Юли 97552 3675101 2.65% 3.48% 

Август 77778 3790284 2.05% 2.44% 

Септември 38405 4010396 0.96% 1.31% 

Октомври 69303 3940978 1.76% 2.79% 

Ноември 65220 4422342 1.47% 2.34% 

 

Табл. 2.  Данни за вноса  на електроенергия от Румъния към България 
 

Изследванията показват и тенденция през последните години за нарастване на 
дела на производствени мощности от часово и климатично зависими източници на 
електроенергия. Такива източници са електроцентралите произвеждащи енергия от 
възобновяеми енергийни източници. Освен всички други фактори, се намесва и фак-
тора – по-висока цена на електроенергията от тези източници, което допълнително 
усложнява движението на цените на либерализирания пазар на електроенергия [23]. 

 
Изводи: 
Интеграцията на различните инфраструктурни системи, в рамките на Европей-

ския съюз трябва да продължи с ускорени темпове, за да се увеличи тяхната надежд-
ност. Това ще повиши както конкурентоспособността на българската икономика, така 
и обема на чужди инвестиции в българската индустрия.  

Пример за това е енергийната система. Стимулирането на обмена на електроенер-
гия води до развитие на преносната и производствена инфраструктура в енергетиката. 
Обменът на електроенергия не може и не трябва да бъде ограничаван, а напротив – тряб-
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ва да бъде стимулиран. За да бъде този обмен стабилен и планируем, електроенергия-
та трябва да се произвежда от климатичнонезависими производствени мощности.  

Увеличаването на износа на електроенергия, през последната година, опроверга-
ва мненията, че не е необходимо изграждане на нови производствени мощности. 
Напротив паралелно с изграждането на преносна инфраструктура и производствени 
мощности използващи възобновяеми енергийни източници трябва да се изграждат и 
такива, ниско емисионни, на база на горива, чиито доставки могат да бъдат планира-
ни. Такива производствени мощности, при съвременната геополитическа и системна 
свързаност на България, могат да се изграждат единствено на базата на съвременните 
ядрени технологии.  
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Abstract: Bulgaria's accession to the European Union has posed new challenges for the 
electricity sector. The legislation had to be gradually harmonized towards a gradual 
transition from the „single buyer” model to the liberalization of the internal electricity 
market by providing an opportunity to create and gradually expand a competitive 
electricity market, replacing the existing non-competitive one. During the development of 
the processes of liberalization of the market, new subjects in the electricity system 
appeared. These are both independent electricity traders who buy and sell on the free 
energy market through the electricity exchange, and, for example, suppliers of last resort 
who guarantee the supply of electricity to consumers who for one reason or another have 
been left without a trader and free supplier. liberalized electricity market. Suppliers of last 
resort set prices for their customers, which depend on various technical factors examined 
in this article. 

Keywords: Suppliers of last resort, Energy system, Balancing Energy, RES.  
 

Резюме: Приемането на България за член на Европейския съюз постави нови пре-
дизвикателства пред електроенергийния отрасъл. Поетапно трябваше да бъде хар-
монизирана нормативната уредба към постепенно преминаване от модела на 
„единствен купувач” към либерализация на вътрешния пазар на електроенергия чрез 
осигуряване на възможност за създаване и поетапно разширяване на конкурентен 
пазар на електроенергия, заместващ съществуващия неконкурентен такъв. При 
развитието на процесите на либерализация на пазара се появиха и нови субекти в 
електроенергийната система. Това са както независимите търговци на електро-
енергия, които купуват и продават на свободния енергиен пазар през електроенер-
гийната борса, така например и доставчиците от последна инстанция, които га-
рантират доставката на електроенергия за консуматорите, които поради една или 
друга причина са останали без търговец и доставчик на свободния либерализиран 
пазар на електроенергия. Доставчиците от последна инстанция формират цени за 
своите клиенти, които зависят от различни технически фактори, изследвани в нас-
тоящата статия. 
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I. Въведение 
В рамките на своето членство в Европейския съюз България си е поставила за цел 

постигането на устойчиво енергийно развитие посредством изпълнението на три 
приоритетни задачи – конкурентоспособност, опазване на околната среда и сигур-
ност на енергийните доставки. Тези приоритети са изпълними чрез постигането на 
определени резултати в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и 
биогоривата, енергийната ефективност, ядрената енергетика, развитие на иновации за 
чисти въглищни технологии, съобразени с околната среда, диверсификация на източ-
ниците за доставка на енергийни ресурси, повишаването на дела на използваните 
местни енергийни източници в енергийния баланс на страната и не на последно мяс-
то успешно и ефективно функциониране на вътрешния и регионален енергиен пазар 
на ЕС [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Развитието на процесите в енергетиката в рамките на Европейския съюз се регла-
ментират от съвременното европейско законодателство. Процесът започва през края 
на миналия век. През 90-те години на миналия век, когато повечето национални паза-
ри за електроенергия и природен газ все още бяха монополизирани, Европейският 
съюз и държавите членки решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. 
Първите директиви за либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г. 
(електроенергия) и 1998 г. (природен газ), като трябваше да бъдат транспонирани в 
правните системи на държавите членки до 1998 г. (електроенергия) и 2000 г. (приро-
ден газ). Вторият енергиен пакет беше приет през 2003 г. и директивите от него тряб-
ваше да бъдат транспонирани в националното право от държавите членки до 2004 г., 
като някои разпоредби влязоха в сила едва през 2007 г. Промишлените потребители и 
домакинствата вече имаха възможност да избират своите доставчици на природен газ 
и електроенергия от по-широк кръг от конкуренти. През април 2009 г. Беше приет 
трети законодателен пакет с цел по-нататъшно либерализиране на вътрешния пазар 
на електроенергия и природен газ, с който бе изменен вторият законодателен пакет и 
който представляваше крайъгълен камък за осъществяването на вътрешния енергиен 
пазар. 

С навлизането на пазарните механизми и либерализацията пазара на електроенер-
гия се появяват и нови субекти в електроенергийната система. Това са както незави-
симите търговци на електроенергия, които купуват и продават на свободния енергиен 
пазар през електроенергийната борса, така например и доставчиците от последна ин-
станция, които гарантират доставката на електроенергия за консуматорите, които по-
ради една или друга причина са останали без търговец и доставчик на свободния 
либерализиран пазар на електроенергия [9, 10, 11, 12, 13, 14].  

Нормативната уредба предвижда, че когато клиент по една или друга независеща 
от него причина остане без доставка на енергия, доставчикът от последна инстанция 
е задължен да го снабдява с енергия до момента, в който клиентът си намери нов дос-
тавчик на свободния пазар. 

Съгласно издадената от КЕВР Лицензия за дейността „доставка на електрическа 
енергия от доставчик от последна инстанция”, допълнена с правата и задълженията, 
свързани с дейността на координатор на специална балансираща група, ДПИ НЕК 
ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия крайни клиенти, чиито 
обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в случаите, когато тези кли-
енти не са избрали друг търговец на електрическа енергия, или когато избраният от 
тях търговец не извършва доставка на електрическа енергия по независещи от клиен-
та причини. 
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Същото важи и за клиентите, присъединени към електроразпределителната мре-
жа. Там функцията на ДПИ се изпълнява от съответния оператор на електроразпреде-
лителната мрежа, който притежава лиценз за обслужване на съответната територия. 

Целта е да се осигури функциониращ пазар със справедлив достъп до него и ви-
сока степен на защита на потребителите, както и адекватни нива на взаимна свърза-
ност и производствен капацитет. 

 
II. Формиране на цени от ДПИ 
ДПИ осигурява необходимите количества електрическа енергия за снабдяване на 

крайните клиенти чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно до-
говорени цени с други търговски участници при спазване изискванията на ЗЕ и на 
правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ. 

Средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба 
на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула: 

 
Цдпи = (80% * Цпдн + 20% * Цнбп) * (1+ Кд) 
 

където: 
Цдпи е средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh; 
Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час,  

в лв./MWh; 
Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh; 
Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ”, в %. 
 
Компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ” e в раз-

мер на 5 на сто и покрива разходите и възвръщаемостта за дейността. 
В случай че измерените количества електрическа енергия се отклоняват с повече 

от 20 % от количествата по регистрираните графици за покупка за съответния кален-
дарен месец, ДПИ може да начислява допълнителни разходи за небаланси на крайни 
клиенти, преки членове на специалната балансираща група. 

Освен цената, формирана по горната методика, ДПИ фактурира на крайните 
клиенти и утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-
нататък „комисията”, цени за мрежови услуги и за задължения към обществото, как-
то и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и да-
нък добавена стойност. 

 
III. Изследване на изменението на цените от ДПИ 
В настоящата статия са представени резултатите от изследване на изменението на 

цените предлагани от ДПИ на клиенти от югоизточната част на България. На фиг. 1 е 
представено изменението на ценовите нива през последните шест месеца на 2021 го-
дина. 

Проблемите, които се наблюдават с цените на либерализирания пазар на електро-
енергия, през второто полугодие на 2021 г. се отразяват с пълна сила и върху цените, 
които формира и съответният ДПИ. 

В табл. 1 са представени числените стойности, получени по представената по-го-
ре методика. 
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От представените резултати ясно се вижда тенденцията за повишаване на цените 
предлагани от ДПИ, дължащо се на повишаване, както на средна продажна цена на 
електрическата енергия, така и на цена за недостиг на балансиращия пазар. 

През последните години, в българската енергийна система, нараства делът на 
произведена електроенергия от фотоволтаични централи, а спада производството от 
топлоелектрически централи. Този процес е естествен и се дължи, преди всичко, на 
присъединяването на нови мощности от фотоволтаични централи. Повишеното про-
изводство от такива централи налага ограничаването на производствата от други ви-
дове мощности. Това намаление е основно за сметка на производството от топлоелек-
трическите централи. 

 

 
 

Фиг. 1 – Изменение на цените на електроенергия 2021 г. 
 
 

[лв/MWh] 
Ср. цена на 
ел.енергия 

Цена 
за недостиг 

ДПИ 

Юни 150.96 лв. 250.05 лв. 179.32 лв. 

Юли 185.59 лв. 285.55 лв. 215.86 лв. 

Август 218.17 лв. 318.77 лв. 250.20 лв. 

Септември 244.50 лв. 343.11 лв. 277.43 лв. 

Октомври 368.73 лв. 468.75 лв. 408.17 лв. 

Ноември 408.18 лв. 508.32 лв. 449.61 лв. 
 

Таблица. 1 – Изчислени цени на електроенергия порегламентирана методика. 
 

Политиката на Европейския съюз налага ограничаване на емисиите от парникови 
газове, отделяни в атмосферата. Това може да бъде постигнато в Република България 
по четири основни начина [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].  

Първият начин е чрез изграждане на производствени мощности на база на раз-
лични видове технологии от възобновяеми източници на енергия.  

Вторият начин е чрез изграждане на мощности, използвайки ядрени технологии.  



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник, БСУ                                                              том XXVIII, 2021 г. 
 

 202 

Третият начин е чрез изграждане на електроцентрали, използващи за гориво при-
роден газ. 

Четвъртият начин е чрез засилване на мерките по енергийна ефективност на 
сградни и промичлени системи. 

За момента приоритетно се изграждат фотоволтаични и вятърни електроцентра-
ли, което изменя структурата на производство в посока на зависимост от климатични, 
сезонни, часови и други фактори.  

Всички тези промени при нарастващ дял, приоритетно, на производство от кли-
матичнозависими източници създават проблеми при балансиране на енергийната сис-
тема. 

 
Изводи: 
Описаните по-горе тенденции намират отражение и в изменението на общото 

производство на електроенергия, а също и върху цените на либерализирания сегмент 
от пазара на електроенергия. При нарастващия дял на производство на електроенер-
гия от фотоволтаични централи, поради климатични фактори и намаляне на произ-
водството от други източници е естествено на либерализирания пазар да се предлагат 
приоритетно по-големи количества електроенергия с по-висока цена. Това, съчетано 
с повишено търсене, повишава и ценовите нива на либерализирания пазар. 

При преминаване след няколко години на либерализирания пазар на електроенер-
гия и на битовите консуматори тези фактори ще се отразяват още по-драстично на 
ценовите нива на пазара. Този период ще съвпадне и с периода на изпълнение на пое-
тите ангажименти от страна на държавата за увеличаване на броя на електромобили-
те, както и на подмяна на основните методи за отопление на населението, с цел както 
на намаляване на емисиите от парникови газове, така и на количествата фини прахо-
ви частици, отделяни в атмосферата [22, 23, 24]. 
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Abstract: The development of IT technologies and their application in modern energy has 
led to a faster change of external devices compared to those used for domestic purposes. 
The various projects implemented by the electricity distribution companies and the change 
of ownership of the meters for electricity metering have made it possible for modern digital 
electricity meters to enter the practice. They work in parallel with the still available 
electromechanical and hybrid measuring instruments. The intelligent energy networks 
required in modern technology also require modern means for measuring and regulating 
the flows of consumed electricity. The controlled microprocessor electricity meters 
introduced by the electricity distribution companies are the first step in the construction of 
such intelligent energy networks. 
 

Keywords: Еlectrical engineering expertise, commercial measuring instrument, IT 
technologies 

 
 

Резюме: Развитието на IT технологиите и тяхното приложение в съвременната 
енергетика доведе до по-бързо изменение на външните устройства спрямо такива, 
използвани за битови цели. Различните проекти,  изпълнявани от електроразпреде-
лителните дружества, и смяната на собствеността на средствата за измерване 
на електроенергията, даде възможност в практиката да навлязат съвременни циф-
рови електромери. Те работят паралелно с наличните все още електромеханични и 
хибридни измервателни средства. Налагащите се в съвременната техника интели-
гентни енергийни мрежи изискват и модерни средства за измерване и регулиране по-
тоците на консумирана електроенергия. Въвежданите от електроразпределител-
ните дружества управляеми микропроцесорни електромери са първа стъпка в из-
граждането на такива интелигентни енергийни мрежи.  

 
 
I. Въведение 
С преминаването към либерализиран пазар на електроенергия все повече консу-

матори изпитват неприятните последици от повишаващите се цени на електроенер-
гията, като това особено драстично се отразява на тези, попаднали в обсега на достав-
чик от последна инстанция. От 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към 
електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя 
доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. „Методика за определяне на 
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цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“, бе обнарод-
вана в Държавен вестник бр. 60 от 20.07.2021 г. В нея е регламентирана цената за 
електроенергия от доставчик от последна инстанция, която се изчислява на база цена 
на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, цена за недостиг 
на балансиращия пазар за съответния час и  компонента за дейността „доставка на 
електрическа енергия от ДПИ“, в размер на 5 процента. В следствие на тези промени 
цените на електроенергия за небитови клиенти се повишиха драстично, което доведе 
до повишаване манипулация на средства за търговско измерване. [1, 2, 3] 

Другият съществен фактор, влияещ върху повишаване на манипулацията на сред-
ства за отчитане на електроенергия, е използването на електроенергия за добиване на 
криптовалути. Добиването на криптовалути е свързано с повишена консумация на 
електронергия. Зачестяват случаите, при които се манипулират средства за търговско 
измерване на електроенергия с цел неотчитане или неточно отчитане на консумира-
ната електроенергия за добиване на криптовалути.  

Добиването на криптовалути в повечето случаи се осъществява от лица, които 
имат добри компютърни познания. Тези познания понякога са насочени и към новите 
средства за търговско измерване. Новото поколение средства за търговско измерване 
елиминираха конвенционалните начини за манипулиране, но същевременно отвори и 
нови възможности за манипулиране, а именно софтуерна манипулация.  

По-горе изброените фактори, съчетано с повишената информираност и техничес-
ките способности на потребителите, създават условия за повишаване опитите за ма-
нипулиране на средствата за търговско измерване, както и за нерегламентирано при-
съединяване към електропреносната мрежа. Това от своя страна ще доведе до пови-
шаване броя на досъдебните производства, респективно повишаване броя на електро-
техническите експертизи. [4,5]  

Подмяната на средства за търговско измерване с нов интелигентен вид изисква от 
експертите, изготвящи електротехнитечески експертизи, и задълбочени познания в 
сферата на софтуерните системи.  

Интелигентните средства за търговско измерване разполагат със собствен соф-
туер, който има възможност за множество настройки. Разчитането на тези настройки 
е свързано с компютърни умения, защото в повечето случаи са представени като 
двоичен код. Друга особеност при средствата за търговско измерване е видът собст-
вена памет, която използват. Основните параметри, с които се характеризира тя са: 
принципът на действие на въвеждането на регистри в тази памет, начинът на съхра-
нение и съответно до каква степен се поддържа информация при отпадане на захран-
ване.  

 
II. Методи за извършване на съвременна електротехническа експертиза 

при софтуерни манипулации. 
Често пъти софтуерната манипулация е свързана с активиране на скрита тарифа. 

Активирането на скрита тарифа дава възможност за неотчитане на използваната елек-
троенергия. Разчитане и анализиране на данните, които се съхраняват във вътреш-
ната памет, или се записват като регистри, изисква задълбочени компютърни позна-
ния и възможност за прочит на регистри и софтуерен код.[6] 

Пример за това са данните от Електромер MT173. Информацията в регистъра има 
дата и време на края на записа, статус на електромера по време на последния регист-
риран период и проверка на сумата. 
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Броят на събития и състояния на електромера са 128. Те могат да бъдат записани 
в книгата на събитията. Тя е организирана като FIFO памет, което означава, че пос-
ледните 128 събития са винаги на разположение. В книгата на събитията могат да бъ-
дат записани следните статуси: 

•  Фатална грешка на електромера 
•  Зануляване на отчетените стойности 
•  Промяна в стойността на настроените параметри 
•  Настройка на вътрешния часовник 
•  Проблем в захранването 
•  Възстановяване на мрежовото напрежение 
•  Триене на регистри от регистратора на товаров график 
•  Триене на регистри от книгата на събитията 
•  Проблем с напрежението в отделни фази (L1, L2, L3) 
•  Възстановяване на напрежението в отделни фази (L1,L2, L3) 
•  Отваряне на капачката на електромера или капачката на клемния блок. 
 
На фигура 1 е показано, че в процесния електромер се отчита консумирана елек-

троенергия за последните три отчетни периода и общото количество отчетена от тре-
та тарифа електроенергия. 

 
 

 
 

Фиг. 1 – Софтуерна визуализация на регистрите, показваща скрита трета тарифа 

 
Електромерът регистрира въздействието чрез оптичната глава, но няма възмож-

ност да сигнализира за това в центъра за управление на системата. Промяната на със-
тоянието на съответните регистри е показана на фиг. 2. 

 

 
 
Фиг. 2 – Софтуерна визуализация състоянието на регистрите  

при манипулиране на електромера 

 
Когато се извършва рутинна проверка чрез средства за контролно измерване или 

периодично се извършва проверка за точността на измерване според действащите 
стандарти в специализирана лаборатория, може да бъде установено точното време на 
препрограмиране на електромера (фиг. 3). От извлечените данни се вижда, че регис-
тър C.2.1. e запаметил датата на извършена манипулация.  
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Фиг. 3 – Софтуерна визуализация  състоянието на регистрите 
 

При правилен прочит на софтуерната визуализация може да се установи начална 
дата и час при промяна схемата на свързване посредством специализиран софтуер.  

Друга тенденция при манипулиране на средства за търговско измерване е скрита 
промяна на схемата на свързване на СТИ при електромери „Elster”, модел AS1440, 
който разполага с токови трансформатори.  

При програмиране на електромерите има зададени нива на достъп. Паметта, из-
ползвана в изследваното устройство (процесното СТИ), е ЕЕПРОМ. По принцип тази 
памет съхранява данните дълготрайно и е енергонезависима. Данните могат да бъдат 
манипулирани само с използване на специализиран софтуер при достъп до парола с 
приоритетно 3-то ниво.  

Във вътрешността на електромера се монтира платка, която променя параметрите 
на елементи като токови трансформатори. За да бъде трудно идентифицирана промя-
ната в параметрите, се поставя сензор за светлина с реле за време. Поставянето на 
тези два компонента затрудняват откриването поради различният час на задействане. 
[7, 8, 9] 

Електромерът отчита точно при наличие на светлина, но около 2 часа и 7 минути 
след понижаване интензитета на светлината, релето се включва и електромерът за-
почва да отчита по-малко от консумираната електроенергия.   

Устройството се задейства при осветяване на фоточувствителен елемент, като 
има време задръжка от порядъка на два часа при затъмнение на датчика, след което 
устройството се задейства и СТИ отчита с грешка над допустимата консумираната 
електроенергия. Електронното устройство е платка с монтиран на нея контролер, 
който е програмиран да изпълнява определени задачи и периферията от два оптрона 
(това е електронно устройство състоящо се от галванично разделен вход и изход) и  
фото-резистор. 
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Фиг. 4 - Софтуерна визуализация  на карта за програмиране на дисплея 
 

Задачите, които изпълнява са таймер – време закъснител който се задейства чрез 
вход, свързан към фото-резистор включващ таймера.[10, 11] 

При включване на устройството към напрежение, при понижен интензитет на 
светлината се задейства таймерът. След изтичане на време задръжката се включват 
оптроните, които дават на късо вторичната страна на токовите преобразуватели в 
електромера, служещи за измерване на консумирания ток от клиента. 

При неправомерно отваряне на клемореда съществува защита, която позволява да 
се запамети евентуално събитие. Съгласно техническата документация грешка 
F.F.100010000 регистрира отваряне на клемна капачка.  

Също така съществува хардуерна защита срещу достъп. Грешка F.F.1 00020000 
не се визуализира на дисплея, но може да бъде прочетена чрез оптичен порт и циф-
ров интерфейс. Това е видно от приложената по-долу разпечатана карта на програми-
ране на дисплея (фиг.4). 

При правилно разчитане на регистрите в паметта може да бъде установен точ-
ният момент на възникнали събития. 

При възникване на пожар с евентуална причина късо съединение е възможно да 
се проследи товаровият график и да се установи моментът на възникване на късото 
съединение. Електромерът записва в паметта си регистри, които със специализиран 
софтуер могат да се разчитат. При възникване на пожар и наличие на противопожар-
на система е възможно да се анализира кое събитие е настъпило първо – повишената 
консумация в следствие на късо съединение (първично късо съединение), което да 
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породи пожар или пожар и последващо късо съединение, следствие на пожара 
(вторично късо съединение).  

 

 

 
Фиг. 5 – Софтуерна визуализация от паметта на електромер, показващи 

отпадането на една от фазите 

 
При изготвяне на една от съдебно-електротехническите експертизи, според изис-

кана и предоставената информация от електроразпределително дружество, от памет-
та на електромера, относно часа на отпадането на една от фазите и регистрацията на 
събития, свързани с отклонения от нормалните технически параметри, се установи 
точният час на отпадане на електрозахранването на обекта. От анализа на предоста-
вените данни от паметта на електромер марка „Honewell“, модел AS 1440  се вижда 
регистриране на събитие, свързано с рязкото спадане на напрежението на една от 
фазите (фиг. 5), което е ясна индикация за възникналото късо съединение [12]. Както 
и, че останалите две фази са останали под напрежение до момента, в който не е пре-
установено от техник на електроразпределителното дружество. 

 
III. Установени резултати от извършването на експертизата 
При първия вид експертизи от извършения анализ на софтуера се установява точ-

ният момент извършване на събитието, както и консумираната неотчетена електро-
енергия.  

При втория вид експертизи и анализ софтуерно и хардуерно зададените условия  
се установява манипулиране на входните параметри, при които електромерът отчита 
некоректно.  

При третия вид експертизи и анализ на софтуера се установява отпадане на ед-
ната фаза и период на асиметрично захранване на обекта, което води до авариен ре-
жим на работа на съоръженията.  
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Изводи: 
Представените примери показват различни случаи, при които електротехническа-

та експертиза изисква допълнителни знания в областта на компютърните архитекту-
ри, софтуерните системи и естествено електротехниката и енергетиката. 

За да имат уменията и знанията за извършване на по-горе описаните експертизи, 
за експертите възниква необходимостта от обучения и запознаване с новите техноло-
гии.  

Всички тези тенденции в развитието на начина на манипулиране изправят екс-
пертите в областта на електротехническите експертизи пред необходимостта от до-
пълнителни обучения и запознаване с новите технологии. Функциите по организация 
на такива обучения може да бъде поета от подходяща браншова организация, която в 
заимодействие с образователни и научни институции да оказва методическа и обучи-
телна помощ на действащите експерти. 

Според добрите европейски практики експертите могат да бъдат физически или 
юридически лица (публични или частни лаборатории, университети и т.н.), при усло-
вие, че за последните, най-малко едно частно лице в рамките на юридическото лице е 
съдебен експерт и поема отговорността за доклада и доколкото организацията на 
юридическото лице гарантира независимостта на Експерта, който подписва док-
лада.[13] 

 При възприемане от българската юридическа система на тези принципи експер-
тизата може да се изготвя от колектив от специалисти, които имат познания в различ-
ни сфери на науката и техниката. Това е един от начините да се отговори на предиз-
викателствата, поставени от съвременното развитие на технологиите, пред които се 
изправя съвременната електротехническа експертиза.  
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Резюме: Омбудсманът на Република България (ОРБ) е държавна институция, съз-
дадена по примера на други страни в Европейския съюз и САЩ. Институцията на 
ОРБ е независим конституционен орган, избран от българския парламент през 2005 г. 
Българските граждани като потребители на здравни услуги често се оплакват от 
липса на достатъчна информираност, ефикасна и достъпна здравна помощ и даже 
с нерегламентирани искания за заплащане на здравни услуги. Всичко това поражда 
необходимостта от въвеждането на една институция в помощ на ОРБ, наречена 
Здравен Омбудсман (ЗО), по подобие на вече създадената такава в много Европей-
ски страни. Въвеждането на институцията на ЗО в българското здравеопазване би 
довела до значително подобряване качеството на здравните услуги в страната, 
респективно на здравната ни система като цяло. Допълнително, институцията на 
ЗО ще гарантира провеждането на справедлива и ефективна здравна политика, 
като същевременно би играла и ролята на свързващо звено между лечебните заведе-
ния и потребителите на здравни услуги. 
Ключови думи: Омбудсман, Пациенти, Права на човека, Здравна система, Застъп-
ничество за пациентите, Права на пациентите. 
 
Abstract: The Ombudsman of the Republic of Bulgaria (ORB) is a state institution 
established on the model of other countries in the European Union and the United States. 
The ORB is an independent constitutional body elected by the Bulgarian Parliament in 
2005. Bulgarian citizens as health care users often complain about the lack of sufficient 
health information, efficient access to health care services, and even out-of-pocket 
payments. The above mentioned raises the need for the introduction of an institution in 
support of the ORB, defined as a health ombudsman (HO), similar to the one already 
established in many European countries. The introduction of HO in Bulgarian healthcare 
would lead to a significant improvement in the quality of healthcare services in the country 
and in the Bulgarian healthcare system as a whole. Additionally, the HO will ensure the 
implementation of a fair and effective health policy while at the same time playing a 
linkage role between hospitals and health care users. 
Keywords: Ombudsman, Patients, Human Rights, Health care system, Patient advocacy, 
Patient rights. 
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Въведение 
Животът и здравето на гражданите са висша ценност, прогласена в Конституция-

та на България. Задължение на държавата е да гарантира по най-добър начин достъпа 
на гражданите до здравните услуги. Продължаващата и до днес здравна реформа в 
страната, наред със своите добри достижения в здравната ни система е довела и до 
редица изкривявания. Едни от най-сериозните изкривявания са констатираните нару-
шени права на българските пациенти и лошата медицинска практика. Те могат да бъ-
дат обяснени от една страна с редица изменения и поправки в стандартите и Закона 
за здравето, а от друга с въвеждането на клиничните пътеки, като единствен регла-
ментиран инструмент за финансиране на здравните услуги в българското здраве-
опазване.  

Българските граждани като потребители на здравни услуги често се оплакват от 
липса на достатъчна информираност, ефикасна и достъпна здравна помощ и даже с 
нерегламентирани искания за заплащане на здравни услуги. Всичко това поражда не-
обходимостта от въвеждането на една институция в помощ на Омбудсмана на Репуб-
лика България (ОРБ), наречена Здравен Омбудсман (ЗО), по подобие на вече създаде-
ната такава в много Европейски страни.1 

Институцията на омбудсмана съществува в редица страни на Е.С, в това число и 
в България.Възложени са и правомощия да контролира спазването на законните, пра-
вата и интересите на гражданите от страна на органите на изпълнителната власт, 
длъжностните лица на фирми и институции. Обект на внимание на омбудсмана са па-
циентите, пациентските организации, децата, маргинализирани лица, уязвими групи 
и не на последно място жертви на насилие. 

Съгласно българския закон, омбудсмана „се застъпва с предвидените законови 
средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и сво-
бодите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, 
както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги“.2 Омбуд-
сманът изпълнява функциите си, като приема и разглежда жалби и сигнали за нару-
шения на права и свободи на гражданите и прави проверки по тях. 3 

Омбудсманът в някой страни може да е национален или общински служител, наз-
начен от правителството, парламента или общинския съвет, който е отговорен за 
представяне на интересите на обществото, като проучва и се занимава с граждански 
жалби. В някои юрисдикции омбудсманът се споменава единствено официално, като 
„парламентарен пълномощник“. 

Цел на настоящата обзорна статия е да представи опита от функционирането на 
институцията здравен омбудсман (ЗО) в седем европейски страни, като същевремен-
но проучи ефектите от нейното въвеждане в българската здравна система. 

 
Материал и методи  
В областта на здравеопазването, появата на здравния омбудсман е сравнително 

скорошно явление с малко по-различни правомощия. Институцията на здравния ом-
будсман навлезе с бързи темпове в много Европейски страни като Австрия, Финлан-
дия, Гърция, Унгария, Израел, Норвегия и Обединеното кралство. 4 

В тези страни се прилагат различни подходи за „Защита правата на пациентите ”, 
като се търсят ефективни механизми за подаване на жалби във всяка социална сфе-
ра.3 Всеки гражданин в дадена страна има право да подаде жалба, когато е ощетен, да 
знае пред коя институция тя да бъде подадена, а още по-важно е да бъде разбран и да 
му бъде оказана помощ. 5 
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В здравеопазването обаче съществуват множество бариери, които все още не са 
преодолими, които респективно обясняват големия броя подадени жалби, разглеж-
дани като част от основната структура на правата и задълженията на пациентите.3 
Това поражда необходимостта от създаване на ефективни процедури по подаване на 
жалби, с цел да гарантират подкрепа на пациентите при нарушаване на техните пра-
ва. Необходимостта от институцията на ЗО се ражда в Европа през последните две 
десетилетия на миналия век. 

В Обединеното кралство, омбудсманът, е наричан здравен комисар, въведен през 
1973 г., и функционира в Англия, Шотландия и Уелс, като национален орган. 5 Във 
Финландия за първи път през 1992 г., се въвежда институцията наречена пациентски 
омбудсман, когато бе е приет закона за статута и правата на пациента. 6 Едновремен-
но в цяла Финландия функционират и други по-тясно профилирани омбудсмани, като 
тези на медицинските сестри и социалните работници. От тогава в цяла Европа са се 
появили системи на пациентски омбудсмани. 

Институцията на пациентските омбудсмани обхваща широк спектър от подходи. 
Финландската система, в която работят хиляди омбудсмани е значително по-различ-
на от другите системи по отношение на числеността на омбудсманите. Норвежката и 
австрийската система на омбудсмана са възприели работещите регионални здравни 
омбудсмани на пълен работен ден. Освен това и в Норвегия, и в Австрия функцията 
на омбудсмана се възприема като част от регионалната процедура за подаване на 
жалби, която заема независима роля по отношение на здравеопазването. Необходимо 
е да се отбележи, че в Обединеното кралство, Гърция и Унгария, институцията на 
омбудсман не е била създадена за да се занимава с въпроси свързани със здравеопаз-
ването. В резултат на динамичното развитие в областта на здравните услуги и нараст-
ващата нужда от независима и безпристрастна институция, бе въведена национална 
институция, наречена ЗО.  

Израел е единствената сред гореспоменатите седем държави, в която функциони-
ра „Национален пациентски омбудсман“. Правомощията, задълженията, ролята и 
функциите на израелския омбудсман са подобни като тези на британския и гръцкия 
омбудсман. Въпреки това, съществена разлика е, че израелският омбудсман се назна-
чава директно от министъра на здравеопазването и е подкрепен формално от регио-
налния омбудсман назначен от здравните фондове. 

В Австрийската система на омбудсмана защитниците на пациентите са законово 
независими. Функцията на омбудсмана се основава на предоставянето на законово 
застъпническа услуга за пациенти, която в редки случаи може да се допълва от доб-
роволно назначени болнични омбудсмани. Доставчиците на здравни услуги от пуб-
личния сектор са задължени от закона да предоставят информация, когато такава им 
бъде поискана. 

Институцията на Омбудсмана във Финландия е може би най-децентрализирана. 
Органът е изграден от мрежа включваща около 2000 души, действащи като съвет-
ници на пациентите в рамките на общинското здравеопазване. Системата произтича 
от националния стремеж за насърчаване и подкрепа на правата на пациентите. Това е 
ясно разписано в законодателството,подкрепящо правата на пациентите и свързаните 
с тях задължения на доставчиците на здравни услуги на общинско ниво, работещи в 
тяхната институция. Любопитен е фактът, че болшинството от лицата, изпълняващи 
ролята на омбудсман, работят на непълно работно време, като през останалото време 
те упражняват различни професии, като медицински сестри или социални работници 
в лечебни заведения. Тези лица са длъжни да действат безпристрастно и да разслед-
ват граждански жалби, като посредници между здравната система и пациентите.  
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В Гърция институцията на омбудсмана отразява традиционната концепция за 
омбудсмана като централен медиатор и в превод от гръцки език термина омбудсман 
означава „адвокат на гражданина”. Институцията на омбудсмана в Гърция е изрично 
и законово регламентирана, независима и е добре структурирана и осигурена. Този 
орган е съставен от екип от изследователи с широк спектър от клинични познания и 
правна експертиза, като същевременно им се възлагат медицински консултации под 
формата на експертни становища. На пръв поглед омбудсманът има широки право-
мощия за разследване и възможност за достъп до документи, както и право за призо-
ваване на свидетели. Неясни обаче остават границите на тези правомощия. Това мо-
же би се дължи на факта, че данните за дейността на омбудсмана са все още оскъдни. 
Институцията на омбудсмана по здравеопазване е въведена от няколко години и все 
още не е достатъчно популярна което обяснява относително ниската активност на 
гражданите да подават жалби или въпроси към институцията. 

6 Здравеопазването 
представлява само една малка част от цялостната професионална натовареност на ом-
будсмана, но все още трябва много да се работи в посока за повишаване на общест-
вената осведоменост за системата и нейният потенциал. Унгарският модел на ом-
будсмана, както и този на Обединеното кралство, произтичат преди всичко от идеята 
за централен, законово регламентиран парламентарен орган за наблюдение. Уникал-
но е, че в компетенциите на унгарския парламентарен защитник е категоризирана 
функцията на правата на човека, с множество защитници с експертен опит в различ-
ни области, включващи и правата на малцинствата. Няма компетенции в областта на 
здравеопазването, но когато правата на човека и правата на пациентите се припо-
криват, тогава омбудсманът има правомощия да проведе разследване. Интересно раз-
витие, което допълва тази система, е акцентът върху измененията в законодателство, 
което да подкрепи правата на пациентите и последвалото въвеждане на местни пред-
ставители. Те са назначени със закон, работят независимо и имат опит в областта на 
правата на пациентите. В техните правомощия са провеждането на разследвания, раз-
пити и имат достъп до документи и помещения.  

Израелският подход към законодателно уреждане на институцията на омбудсма-
на е един от най- гъвкавите и всеобхватни подходи в света. Израел приема закон за 
омбудсман, които функционира на всички нива. Главният омбудсман по въпросите 
на здравното осигуряване е задължен от закона, да назначи вътрешен омбудсман във 
всеки от един от доставчиците на частни здравни услуги, с цел да гарантира защита 
правата на пациентите и с функции да разследва  жалби. Системата е всеобхватна, по 
отношение на достъпността, позволяваща пряк достъп на жалбоподателите до всички 
нива на системата. 

В Обединеното кралство е възприето традиционното схващане за омбудсмана 
като законово независим национален следовател. Интересно е, че подобно на разви-
тието в Израел и Унгария, законовата рамка е подкрепена от редица формални и не-
формални механизми, които осигуряват пряка местна подкрепа за застъпничество, от 
която пациентите се нуждаят. Те включват: служба за осъществяване на контакт и 
консултации с пациенти, която работи във всяко здравно заведение и предоставя ин-
формация и насоки относно процедурите за подаване на жалби, като се насърчават 
предприемането на действия на място с цел решаване на подадени жалби по нефор-
мален начин. Тази служба е независима по „закона за застъпничество” служба. Сис-
темата е добре подкрепена и от съществуването на дирекция за експертни клинични 
съветници, като се гарантира, че актуалността и компетенциите на омбудсмана са 
поддържани. Относително малкият брой дела обаче поставя под въпрос способността 
на омбудсмана самостоятелно да разглежда жалби и да гарантира защита. Въпреки 
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това, всеобхватния характер на функциите му, методите на разследване и уникалната 
перспектива, която тази позиция предлага, правят институцията на омбудсмана мно-
го убедителна при оценката на бъдещото му развитие. По същите причини, както в 
Гърция, така и в Норвегия институцията на омбудсмана е създадена първоначално 
като национална институция в лицето на огромна публична администрация. 

5 

Оттогава концепцията е разширена в областта на здравеопазването с екип омбудсма-
ни за гражданите на областно и общинско ниво. Исторически погледнато, компетен-
циите на тези местни служители също се различават, както и техните нагласи за роля-
та, която изпълняват. В Норвегия пациентският омбудсман се възприема като нефор-
мален медиатор, който може да прибегне до по-официално разследване и произнася-
не, а също и служител, които може да подкрепя и съветва пациентите да изберат ал-
тернативен начин на лечение.  

По-важното е, че самият медицински персонал посочва омбудсмана като двига-
тел за подобряване на вътрешния контрол за качество и безопасност. Все още е необ-
ходимо да се постигне минимално ниво на компетентност, особено в областта на 
юридическото обучение и на единство, на практика в цялата страна. Пациентските 
омбудсмани имат различни законови правомощия да провеждат разпити и да получа-
ват информация от самите доставчици на здравни услуги извън тяхната юрисдикция. 
Те обаче не могат да наложат реални санкции директно при неспазване на задълже-
нията от страна на доставчика на здравни услуги, но имат и възможност за пренасоч-
ване на случая към регионално медицинско длъжностно лице, което има правомо-
щията да налага санкции, или право да изрази публично своето мнение. Норвежките 
пациентски омбудсмани са на основни трудови договори.6 

Повечето от тях са юристи, но често, поради естеството на работата, са наети и  
здравни специалисти. В офисите обикновено работят както юристи, така и здравен 
персонал (а от 2010 г. – и персонал със социална компетентност). Омбудсманите раз-
полагат с екип от средно трима служители на пълно работно време, които обслужват 
население от около 200 000 души, което обслужва средно 700 пациенти годишно.  

 
Дискусия 
Добрият опит и ефективността на институцията на ЗО в разгледаните седем 

Европейски страни, ни кара да се замислим сериозно дали българското общество, не-
реформираната ни здравна и съдебна система, се нуждаят от въвеждането на инсти-
туцията ЗО? Къде се намираме ние сред тези Европейски страни? 

5 Какъв трябва да 
бъде професионалния профил, квалификациите и компетенциите на Българския ЗО? 
И най-важното какви законодателни промени е необходимо да бъдат предприети, за 
да бъде въведена институцията на ЗО в страната в рамките на парламентарната власт, 
която да бъде напълно независима и неконтролирана от здравната администрация и 
здравните служби? Когато омбудсманите са свързани административно с Министер-
ството на здравеопазването, или други части на здравната администрация, това може 
до известна степен да повлияе на степента на тяхната независимост, автономност и 
безпристрастност.2,4  При липса на независимост от страна на омбудсмана, се очаква 
да бъде ограничена и свободата на словото на пациентите, което неминуемо ще дове-
де до неадекватно или изкривено разследване на случаите. Освен да дава съвети и на-
соки, ЗО ще може да играе активна роля в предоставянето на устни или писмена кон-
султации. Той следва да запази правото си да разглежда дела, да провежда разследва-
ния, както и да има възможност да изрази мнението си по въпроси, свързани с качест-
вото на здравните услуги. По този начин омбудсманът ще действа и ще бъде възприе-
ман като представител,които говори от името на някой друг, като истински омбуд-
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сман. Тъй като основният акцент е върху правата на пациентите, изглежда разумно да 
се заключи, че ЗО трябва да бъде с юридическо образование.  

Ако съществува идеална система на ЗО, нейната работа трябва да кореспондира с 
очакванията на гражданите и здравните специалисти. За да бъде уважавана, институ-
цията на омбудсмана трябва да функционира по начин, който е достоен за граждани-
те, здравните служби на местно и национално ниво. Независимостта и безпристраст-
ността са ключовите качества в работния процес на ЗО. Най-добрият начин да се до-
каже, че решенията, взети от ЗО са оправдани, е чрез приемането му от различните 
заинтересовани страни, както и  продължаващото доверие във функциите му. Налице 
са редица съображения, които трябва да се вземат предвид по пътя към разработване 
на системата, съобразена с конкретните условия в дадена страна и би било ефективно 
да се започне със система в по-малък мащаб, като се използва опитът на разгледаните 
седем Европейски страни. Институцията на ОРБ е независим конституционен орган, 
избиран от българския парламент през 2005 г.1,2 Тя служи за защита правата на всич-
ки граждани, включително правата на пациентите, децата и хората с увреждания. В 
България институцията на ЗО е разгледана първоначално през 2020 г., когато Джафер и 
кол., извършват ретроспективен анализ върху структурата и динамика на жалбите, 
свързани с достъпа, правата на пациентите, качеството и регулацията на здравните 
услуги, насочени към ОРБ за период от 13 години (2005 -2018 г.). 7 

В горепосоченото проучване авторите са представили обобщените жалби вклю-
чени в официалните годишни доклади на ОРБ, публикувани в уеб страницата на 
институцията.  

В периода между 2005 г. и 2018 г. в ОРБ са подадени общо 3288 жалби. През 
2015 г. са подадени 368 жалби от български потребители на здравни услуги и от раз-
лични пациентски организации свързани проблеми на здравното осигуряване. Пода-
дените жалби и оплаквания до ОРБ показват драстично увеличение с 82% през 2016 г. 
През 2017 г. общият брой на жалбите, препратени от ОРБ, възлиза на 494, а през 2018 г. 
техният брой достига 607, което представлява увеличение с 23% в сравнение с броя 
на жалбите през 2017 г. През 2005 г. българските граждани са подали 2516 жалби, а 
през 2018 г. техният брой е достигнал 12 890, което е увеличение с повече от пет 
пъти. През 2005 г. българските потребители на здравни услуги са подали само 58 
жалби, което респективно представлява само 2 % от общия брой на жалбите отнесени 
до ОРБ. Проучването сочи, че общият брой на жалбите отнесени до ОРБ за период от 
тринадесет години (2005-2018 г.) е 80219. През този 13-годишен период са подадени 
и жалби от родители, чиито деца са в списъка на чакащите за чернодробна транс-
плантация, лица намиращи в неравностойно положение, както и безработни маргина-
лизирани лица и семейства без доходи. По-специално, родителите твърдят, че в 
България липсват високо-квалифицирани детски хирурзи за трансплантации. Допъл-
нително те са се оплакали за ограничените им здравноосигурителните си права, 
включително стоматологични грижи, ниска хигиена, лошото качество на храната в 
болниците и др. Направеното пилотно проучване доказва необходимостта на гражда-
ните от орган в лицето на ЗО подкрепен от Президента на РБ, както и от цялата пар-
ламентарна система в страната, Министерството на Здравеопазването и Министерст-
вото на Правосъдието. Все още е малък процентът на българските граждани-потреби-
тели на здравни услуги, които знаят правилният път, по който могат да потърсят пра-
вата си и да получат адекватна грижа и помощ при конфликти със здравната система 
в България. 

Българските граждани, чрез осигурителните вноски, имат право да получават 
достатъчни по обем и качество здравни услуги. Анализи, базирани върху дейността 
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на институцията на ОРБ за период по-голям от десет години, недвусмислено показ-
ват, че българските граждани-потребители на здравни услуги, определят правата си 
като силно ограничени и от друга страна, че институцията на ОРБ се ползва с високо 
обществено доверие. 2.7 

 
Заключение 
Въвеждането на институцията на ЗО в българското здравеопазване би довела до 

значително подобряване качеството на здравните услуги в страната, респективно на 
здравната ни система като цяло. Целта на ЗО е да отговори на очакваните нужди на 
здравноосигурените граждани и да разреши проблемите между тях и доставчиците на 
здравни услуги. Допълнително, институцията на ЗО ще гарантира провеждането на 
справедлива и ефективна здравна политика, като същевременно би играла и ролята 
на свързващо звено между болниците и здравноосигурените граждани. В горепосоче-
ния анализ се изтъква, че евентуалното въвеждане на институцията на ЗО в България, 
би се възприело добре от  българските граждани- потребители на здравни услуги и би 
възстановило до голяма степен доверието им към здравната система. 
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