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КОМУНИКАЦИОННАТА СРЕДА КАТО ОБЩО БЛАГО – 
ОТ РЕГУЛАЦИЯ КЪМ ЗАЩИТА 

 
 

доц. д-р Борислав Градинаров* 
 
 

Обмяната на информация, идеи, знания и мнения се превръща 
във все по-ключов фактор в съвременните общества, което е след-
ствие от масовото навлизане на модерните и евтини средства за кому-
никация. Глобалната информационна мрежа в момента е среда, в коя-
то много от принципите на правовата държава придобиват нови изме-
рения, а други се оказва че трябва да бъдат сериозно преосмислени. 
Именно това налага юридическата теория да се вгледа в теоретичния си 
инструментариум и да прецени дали той не се нуждае от сериозно дора-
ботване с оглед на новите политически, икономически и правни реалности. 

 
Същност на общите блага (commons) 
Въпреки че върху темата за общите блага са разсъждават още 

Платон и Аристотел, а през следващите векове понятието е било 
поставяно неведнъж в центъра на теоретичните дебати, едва през пър-
вата половина на 21 век проблемът за общите блага (commons), както 
отбелязва и Робърт Ставинс, се превръща в ключов за икономическа-
та наука.1 Но според Антонио Негри и Жудит Равел2 до момента но-
вите политически и юридически категории, които би трябвало да де-
композират идеята за общото благо все още отсъстват или ако ги има, 
те са откъслечни. С оглед на тоталното господство на частната собст-
веност върху почти всички ресурси в съвременните либерално-демо-
кратични държави и произтичащите от това остри кризи на прераз-
пределението, юридическата теория е изправена пред сериозно пре-
дизвикателство. Тя все още не разполага с необходимия понятиен ин-
                                                 
*Авторът е доцент в Институт за изследване на обществата и знанието към БАН. 
Завършил е право и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава дисциплини-
те Медийно право и Юридическа етика в БСУ. Автор е на книгите „Залезът на сред-
ната класа”, „Медийно право”, „Юридическа етика” и др. 
 
1 Виж Robert N. Stavins, The Problem of the Commons, American Economic Review 101 
(February 2011): р. 81.  
2 Виж А. Негри и Ж. Равел, „За институцията на общите блага”, 
http://www.lifeaftercapitalism.info/communityvisions/35-community/238-on-the-institution-
of-the-common-toni-negri-and-judith-revel - 30092014) 
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струментариум, за да отговори на въпроса какво са общите блага и по 
какво се отличават те от публичната собственост например? 

В интерес на истината трябва да се каже, че проблемът е много 
по-широко дискутиран и анализиран в страните от англосаксонския 
правен кръг в сравнение с тези, които спадат към континенталната 
правна система. Причината вероятно е в по-острото усещане на по-
требността от нови юридически решения за преосмисляне на отноше-
нията между публичното и частното в тези политически системи, в 
които частната собственост има далеч по-дълбоки корени и полити-
чески „стаж”. Другата важна причина е все по-глобалния начин, по 
който съвременната икономика включва в своите възпроизводствени 
механизми ресурси, сфери и условия, засягащи живота на милиони 
хора, които не участват в разпределението на благата, създавани от 
тези индустрии, но понасят негативните последици от тях.  

Под понятието „общи блага” към момента се разбират такива ес-
тествени и културни дадености, които принадлежат на всички члено-
ве на дадено общество или на всички човешки индивиди и които са 
жизненоважни за тяхното съществуване. Това са обекти, чиято приро-
да и функции са незаменими за оцеляването и просперитета на всич-
ки, които населяват дадена територия. От споделянето на тези общи 
блага и безпрепятствения достъп до тях зависи задоволяването на ба-
зисни човешки потребности. Това са например почвата, водата, възду-
ха, слънчевата светлина, ефира, езика, културата и т. н. По думите на 
Дейвид Болиър, „общите блага не са ресурс сами по себе си. Те са ре-
сурс плюс социална общност и социалните ценности, правила и нор-
ми, които тя използва, за да управлява ресурсите”.3  

Както отбелязва Болиър в цитираната статия, общите блага не би-
ва да се бъркат с режима на отворения достъп. Тук става дума за една 
логическа заблуда, която тръгва от известното есе на биолога Гарет 
Хардини „Трагедията на общите блага”, публикувано в далечната 
1968 г.. В това есе той се опитва да оправдае от гледна точка на здра-
вия разум защо едно пасище, което се ползва от много стада едновре-
менно, без ограничения, неизбежно ще бъде жестоко експлоатирано, 
докато в крайна сметка бъде унищожено. Причината е, че никой от 
собствениците на тези стада няма мотив да се ограничи, а напротив – 
ще се опитва да използва колкото може повече от общия ресурс. Зато-

                                                 
3 Виж Д. Болиър, „Общите блага: практическа и гъвкава алтернатива на пазара и държа-
вата”, http://www.lifeaftercapitalism.info/communityvisions/35-community/299-obshtite-
blaga-alternativa-na-pazara-i-durjavata-david-bollier - Посетена 28. 03. 2014 г. 
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ва, според Хардини, единственият начин да се запази подобен ресурс 
е като се включи той в режима на частната собственост и пазара. Спо-
ред него само така ще може да се формира чувството на отговорност 
на този, които го възприема като своя собственост.  

Ключовият момент е, че за разлика от отворения достъп до ресур-
сите общите блага изискват съвместното им и отговорно ползване и 
съхраняване, както и тяхната защита от влошаване или изчерпване та-
ка, че да могат да служат по същия начин и на следващите поколения. 
Тук обаче юридическата теория, а и практика се сблъскват с един 
много съществен проблем – този за собствеността и може ли утвърде-
ните до момента правни категории, описващи тези отношения, да се 
приложат към общите блага? 

Собствеността е ключово юридическо (а също и икономическо,  и 
политическо) понятие за човешките цивилизации. Каква обаче е същ-
ността й? Още римските юристи са си давали сметка, че собственост-
та не е обикновената фактическа власт над дадена вещ, а е нещо по-
съществено. Тя е основанието да се потърси правна защита, ако друго 
лице предяви претенции към въпросната вещ.4 Има много варианти на 
дефиницията на тази категория,5 но всички те препращат най-напред 
към правото на владение, ползване и разпореждане с вещта, както и 
към правото на лицето, което е собственик да иска всички останали да 
се въздържат от въздействие върху нея.6 Казано най-обобщено собст-
веността е отношение между правни субекти, тя е своеобразна об-
ществена конвенция, съгласно която на едно лице (било то индивиду-
ално или не) се признава изключителната възможност самостоятелно, 
без друг да му пречи, да използва определена вещ за своя облага.  

Въпреки че формите, чрез които се проявява собствеността и в 
древното, и в съвременното право могат да бъдат отделяни една от 
друга, владеенето и разпореждането с дадена вещ на практика об-
служват правото да се присвояват плодовете й (било то естествени 
или граждански), или т. нар. ползване. Именно така човек може да 
увеличи своето благосъстояние. Ако притежава една крава например, 
в качеството си на собственик той може да си присвои произведеното 
от нея мляко и нейните поколения, увеличавайки по този начин свое-
то богатство. Ако притежава парче плодородна земя, правото му на 
собственик или владелец му позволява да прибере за себе си реколта-
та и да акумулира определена форма на богатство. Механизмът е един 
                                                 
4 Виж М. Андреев, „Римско частно право”, изд. Софи-Р, 1993 г., с.212. 
5 Виж  Г. Боянов, „Вещно право”, ИК „Авалон”, 1998 г., с.73-74. 
6 Виж пак там, с.76. 
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и същ, независимо дали става дума за нефтен кладенец, сграда за от-
даване под наем или сума в банката. В това присвояване няма нищо 
незаконно или несправедливо, стига то да е легитимно прието и дос-
татъчна ясно уредено в съответната правна система. През различните 
епохи обектите, върху които може да се разпростира правото на соб-
ственост са се променяли – днес например правото не позволява, поне 
явно, да се притежават други човешки същества. 

Големият проблем възниква с очертаването на кръга вещи 
или ресурси, които конкретната правна система позволява да бъ-
дат нечия частна собственост и начина, по който плодовете им 
могат да се присвояват. По-конкретно това е въпросът кой има 
контрол върху общите блага, как се възползва от него и в каква 
степен си присвоява тези блага? Именно това е и формулата, коя-
то не само поражда, но и генераторът социалното неравенство. 
Ключовият въпрос тук е как правната система регламентира начините 
на ползването им – дали позволява те да бъдат приватизирани, предава-
ни в собственост на отделни частни субекти, било то индивидуални или 
корпоративни, за да ги използват изключително в свой интерес, или не. 

Именно правото на собственост или контрола върху общите бла-
га е едновременно и причина, и цел на властовата йерархия. Просле-
дени в исторически план начините за присвояване на общите ресурси 
имат различни форми – те може да са насилствено заграбване, завла-
дяване, поробване, установяване на кастови политически системи, не-
справедливи данъци, монополи, приватизация и т. н. Началото на мо-
дерната епоха, ако приемем, че това е краят на ХV в. се поставя точно 
със заграбване на най-важния по това време общ ресурс, земята. Из-
вестно е, че по време на династията на Тюдорите (1485-1603 г.), сред-
ната и дребна провинциална аристокрация в Англия, в стремежа си да 
увеличи  печалбите от продажбата на вълна за зараждащата се по това 
време текстилна индустрия, за което са нужни повече пасища и по-
големи стада овце, заграбва общинските земи. Това принуждава хиля-
ди селяни, изгонени от домовете си и оставени без препитание да се 
превърнат в просяци, което кара кралският канцлер  по това време 
Томас Мор да възкликне: „Овцете в Англия изядоха хората”.  

Насилственото присвояване на общите блага от частни субекти се 
случва и при колонизирането на Северна и Южна Америка, на 
Австралия и Африка, на Югоизточна Азия и Индия и на много други 
места. Нещо повече то се случва и в момента, въпреки всички приказ-
ки за хуманизъм и зачитане на човешките права. И неговата форма не 
са само военните инвазии, като тази в Ирак, Афганистан и Либия, но 
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и концесиите, приватизациите, монополите. В своята книга „Шокова-
та доктрина” Наоми Клайн привежда много аргументи от различни 
страни, в това число и в най-развитите, за механизмите, по които ста-
ва това заграбване.7 

Този въпрос е изключително съществен и все повече автори на-
сочват своето внимание към евентуалните отговори, които не опират 
просто до изменение на правната система и създаване на нови юриди-
чески категории, но имат и силен политически заряд. С оглед на пред-
мета на настоящата статия ще ограничим анализа до една конкретна 
област, комуникационната среда, за да отговорим притежава ли тя бе-
лезите на общо благо или не и как следва да се регламентира нейното 
използване? 

 
Комуникационната среда като общо благо 
Настоящата статия е продължение на статията „Правото на кому-

никация като основно човешко право и неговото „регулиране”8 и в то-
ва си качество е логично в нея да се постави за анализ проблемът за 
комуникационната среда в качеството й на пространство, част от пуб-
личната сфера, в което тези комуникационни права могат да се реали-
зират. Трудността идва от недостатъчната изясненост на понятийния 
апарат, доколкото към територията, в която се упражняват комуника-
ционните права на гражданите, съществуват претенции от различни 
страни – техническа, масмедийна, икономическа, политическа и раз-
бира се, юридическа. Така например възможно е да се говори за „ди-
гитално комуникационно пространство”, което се разбира като ме-
дийна среда, чиято плътност се създава от средствата за аналогово и 
цифрово разпръскване на информация, своеобразна хетерогенна съв-
купност от традиционни и нови медии, пасивни и активни аудитории, 
консервативни и либерални регулационни практики.9   

Най-често понятието комуникационна среда се използва по отно-
шение на Интернет в смисъл на комуникационно пространство, в коя-
то намират своя дигитална форма не само традиционните средства за 
масова информация, но и се създават нови канали за обмяна на идеи, 
мнения, информация и т. н., като се създава техническа възможност за 
                                                 
7 Виж Н. Клайн, „Шоковата доктрина (възходът на капитализма на бедствията), С., 
2011, изд. Изток-Запад. 
8 Виж Юридически сборник, там ХХ изд. БСУ, 2013 г., с. 46-58. 
9 Виж Михайлова, Катя. Достъп и участие на медийните аудитории в дигиталното 
комуникационно пространство // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС /  
„Алма комуникация”. 2009, № 3.  
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достъп на различните потребители и чрез средствата за активна об-
ратна връзка. Именно интерактивността, т. е. възможността да се раз-
мие границата между създателите и потребителите на информация 
(медийни съобщения) се извежда като основна черта на дигиталната  
медийна среда. 

Понятието „медийна среда” също се употребява в различни смис-
лови нюанси и в много отношения покрива важни сегменти от об-
ществения живот, в които се реализира конституционното право на 
информация. Това понятие обаче описва комуникационната среда 
предимно от гледна точка на познатите средства за масова информа-
ция, в смисъл на наситеност, профил, обществено влияние и финансо-
ви възможности. В този случай фокусът е върху съществуващите към 
определен момент субекти, независимо от тяхната правно организаци-
онна форма, които генерират информация и влияят върху обществе-
ните настроения и мнение.  

В отделни случаи е възможно да се стесни допълнително прилож-
ното поле, когато например се говори за „телевизионна среда” – част 
от комуникационното пространство, което е свързано предимно с ед-
на конкретна медия, телевизията. Телевизионната среда се разглежда 
най-вече като степен на проникване на конкретните технически уст-
ройства (телевизори) сред населението, съвкупност от субекти, които 
излъчват телевизионни предавания с различни профили и влияние, 
разнообразие от програми и т. н. 10 

Когато се говори за комуникационна среда е възможно понятието 
да се разбира и в един допълнително стеснен, изцяло технически сми-
съл – като съвкупност от технически и логически елементи, които 
изграждат една комуникационна мрежа (персонални компютри, сър-
въри, LAN-мрежи, принтери, периферни устройства и т. н., разполо-
жени в един кабинет, сграда или ограничен географски район).  

Какъв е юридическия смисъл на понятието комуникационна сре-
да? При отговора на този въпрос е нужно да съобразим няколко неща. 
На първо място, това е обществената сфера, в която се упражнява пра-
вото на комуникация, схващано като основно човешко право. Както ве-
че беше коментирано в статията „Правото на комуникация като основно 
човешко право и неговото „регулиране”, това човешко право е признато 
и включено в групата на основните човешки права от т. нар. трето 
поколение още през 70-ге години на миналия век, наред с правото на 
                                                 
10 Виж по-подробно Константин Ангов, „Телевизионната среда. Проблеми и решения”, 
в „Медии и обществени комуникации”, бр. 1, декември 2008 г., http://www.media-
journal.info/?p=item&aid=17 – 0310 2014. 
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мир, на общо културно наследство, на здравословна и благоприятна 
природна среда, както и на защитата на личните данни и опазването на 
околната среда. Зависимостта му от определени и достъпни за мнозин-
ството граждани технологични средства и ресурси за неговата реализа-
ция „отлага” масовото му упражняване с две-три десетилетия. То при-
добива ключово значение едва през последното десетилетие на 20 и осо-
бено през първото десетилетие на 21 в. Това е свързано и с кардинална-
та глобална политическа и икономическа промяна през 90-те години на 
миналия век, свързана с рухването на множество тоталитарни и автори-
тарни режими, в които по разбираеми причини комуникационните пра-
ва не се радваха на особена популярност и защита. 

Проблемите, които се появяват пред юридическото дефиниране 
на комуникационната среда, са свързани с неизяснените въпроси за 
това как да се разпределят правата и задълженията на многобройните 
участници в комуникационния процес. Въпросът допълнително се ус-
ложнява от агресивното налагане на либералните икономически прак-
тики и свързаните с това отношения на преразпределение на ресурси 
в процеса на осъществяване на комуникационните процеси. Очевидно 
в този случай, общата дефиниция на понятието като публична сфера, 
в която се упражняват комуникационните права, не върши много ра-
бота, тъй като не отговаря на въпроса как конкретно може да се упраж-
нят тези права и как да се защитят в случаите на тяхното нарушаване. 

От казаното дотук може да се очертае и втората юридическа ха-
рактеристика на комуникационната среда – тя се формира като резул-
татна от множество субективни права с различен произход и възмож-
ности за реализация, които в своята съвкупност формират своеобраз-
на мрежа от взаимнозависими обществени отношения. Именно този 
особен характер на комуникационното пространство създава неговата 
обществена ценност и стойност. Всъщност, свойството на комуника-
ционните мрежи да увеличават своите значимост и стойност едновре-
менно с разрастването си е забелязана още през 70-те години на 20-ти 
век. Роберът Меткалф (Robert Melancton „Bob” Metcalfe), един от 
изобретателите на Ethernet (технология за изграждане на локални мре-
жи), дори формулира специален закон, носещ неговото име. Основна-
та зависимост, която се опитва да опише този закон в комуникацион-
ната среда е как расте стойността на комуникационната мрежа с уве-
личаване на включените в нея компоненти. Колкото по-сложна и с по-
вече участници е тя, толкова по-значима става, което води до нараст-
ване на обществената, а и на пазарната й стойност. Въпросът обаче е 
може ли да се посочи конкретен субект (или субекти), които създават 
тази стойност и как следва да се разпредели тя между многобройните 
участници в комуникационната мрежа? 
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Друг изследовател на мрежовия характер на съвременните Интер-
нет базирани икономики, Мануел. Кастелс, също обръща внимание на 
особеното колективно създавано и в много отношения не доминирано 
от конкретен субект единно комуникационно пространство. Към мо-
мента, пише той, фирмите, свързани с Интернет индустрията могат да 
се класифицират на 4 нива. Първото от тях се състои от компаниите, 
които осигуряват самото физическо съществуване на глобалната мре-
жа – това са телекомуникационните компании, търгуващите с Интер-
нет – оборудване, Интернет – доставчиците и т. н. Второто ниво е със-
тавено от фирмите, разработващи Интернет – приложенията – това са 
програмните продукти и услугите, предлагани в глобалната мрежа. 
Третото ниво са относително нов вид компании, които генерират при-
ходи от реклами, членски внос и комисионни, като в замяна на това 
предлагат безплатни уеб-услуги. Тук можем да причислим и някои 
компании за електронно разплащане като E – Pay. И в четвъртото ни-
во се включват компании, създадени специално за Интернет – търго-
вия.11 а и такива които добавят стойност чрез създаване на нов вид со-
циално комуникационно пространство като Facebook, например. Па-
радоксалността произтича от факта, че тази единна комуникационна 
сфера се създава чрез включването в нея на милиони създатели и 
потребители на информация, всеки от които има свой принос и в съ-
щото време извлича конкретна полза за себе си. Тя обаче не същест-
вува извън тези многобройни създатели и потребители на информа-
ция, което прави много от традиционните правни фигури трудно при-
ложими или направо неприложими. В този смисъл комуникационната 
среда може да се характеризира и като социално общо благо (наред с 
идеите, знанието, образите, кодовете, чувствата, социалните отноше-
ния и др.), за разлика от екологичните, по думите на Майкъл Хард, 
общи блага (които се отнасят „до Земята и всички нейни екосистеми, 
включително атмосферата, океаните и реките, горите, както и всички 
форми на живот, които взаимодействат с тях”).12 

В заключение комуникационната среда може да се определи 
като общо благо, формирано от съвместните усилия на много-
бройни субекти, в което се включват различни по природа компо-
ненти (материална инфраструктура, технологични модели и ино-
вации, информация, идеи и знание). Комуникационната среда 
                                                 
11 Виж Мануел Кастелс, „Възходът на мрежовото общество”, ИК ЛИК, 2004, с 153. 
12 Виж М. Хард, „Политики на общите блага”, в 
http://www.lifeaftercapitalism.info/communityvisions/35-community/216-politics-of-the-
common-michael-hardt , Посетен на 09.09. 2014 г. 
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представлява сложна и саморазвиваща се мрежа от обществени 
отношения, в която се реализира правото на комуникация в ка-
чеството му на основно човешко право. 

 
Регулация или защита? 
Ако приемем, че комуникационната среда е общо благо, оттук 

следват много важни изводи за начина, по който тя може да бъде из-
ползвана и опазвана. В качеството си на общо благо тя не следва да се 
приравнява на публичната собственост, тъй като всяка собственост, 
включително и публичната, предполага субект, който може да се раз-
порежда с нея като със собствена, т. е. не само да извлича полезните й 
свойства, да я продава, отдава под наем, да учредява ограничени 
вещни права върху нея, да иска всеки друг да се въздържа от въз-
действие върху нея, но и при определени условия да не носи отговор-
ност, ако вещта погине. Ако се признае комуникационната среда за 
публична собственост, то следва, че начинът, по който държавата 
(или общините) могат да упражняват своите правомощия е регулация-
та, т. е нормативно установяване на режима и механизмите, по които 
частните субекти могат да се ползват от нея.  

Обратното, ако се признае комуникационната среда за общо бла-
го, тогава акцентът бе следвало да се постави върху нейната защита и 
опазване, включително и чрез използване на авторитета и на институ-
ционалната мощ на публичната власт. Общите блага по своята същ-
ност не могат да се разглеждат като обект на собственост, те не би 
следвало да се прехвърлят, нито изцяло, нито частично, от един су-
бект върху друг, независимо от правния му статус, не може един су-
бект, дори ако притежава imperium, да ограничава или лишава други 
субекти от достъп до тях, не би следвало и да може да ги унищожава.   

Разбира се, това не означава, че върху общите блага не е възмож-
но посегателство. Въпросът за опазването на комуникационната среда 
от посегателства като приватизация и присвояване на стойността, ге-
нерирана в нея от всички или поне от болшинството участници, е 
ключов за правото в момента. Той е от същия порядък като опазване-
то на  атмосферата и питейната вода от замърсяване, на обработваемата 
земя от ерозия, на животинския и растителния свят от унищожаване и т. н. 

Какви са конкретните юридически механизми, по които може да ста-
не това е въпрос на задълбочен обществен дебат и законодателни ре-
шения. Те най-вероятно ще стават все по-наложителни в близко бъдеще, 
защото нито един от познатите и използвани към момента начини за ре-
гулация или приватизация на отделни области от комуникационната сре-
да не води до задоволителни резултати. Поне от гледна точка на защита-
та на правото на комуникация в качеството му на основно човешко право. 
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РЕЗЮМЕ 
 

В статье анализируется коммуникационная среда, понимаемая 
как часть публичной сферы, в которой реализуется право на коммуни-
кацию в качестве основного человеческого права. Находит обоснова-
ние тезис, что коммуникационная среда есть одно из общих благ 
(commons) наряду с почвой, водой, воздухом, солнечным светом, эфи-
ром, языком, культурой. 

Общие блага (commons) – это такие естественные и культурные 
данности, которые принадлежат всем членам данного общества или 
всем человеческим индивидуумам и являются жизненно важными для 
их существования. Это объекты, пространства или сферы, функции 
которых являются незаменимыми для выживания и нормальной жиз-
ни всех, кто проживает на данной территории. От участия в использо-
вании этих благ и беспрепятственного к ним доступа зависит удовлет-
ворение базисных человеческих потребностей. По словам Дейвида 
Боллиера: “общие блага не представляют ресурса сами по себе. Они 
есть ресурс плюс социальная общность и социальные ценности, пра-
вила и нормы, которые она использует, чтобы управлять ресур-
сами”. 

Общие блага (commons) нельзя путать с режимом открытого дос-
тупа, при котором каждый имеет право пользоваться общими ресур-
сами так, как он сочтет нужным. Общие блага требуют их совместно-
го и ответственного использования и сохранения, а также их защиты 
от ухудшения или полного их исчезновения, с тем чтобы они могли 
служить таким же образом и следующим поколениям. 

В этом смысле коммуникационная среда может быть определена 
как общее благо, сформированное общими усилиями многочислен-
ных субъектов, в которое включаются различные по природе компо-
ненты (материальная инфраструктура, технологические модели и 
инновации, информация, идеи и знание). Коммуникационная среда 
представляет собой сложную и саморазвивающуюся сеть обществен-
ных отношений, в которой реализуется право на коммуникацию в его 
качестве основного человеческого права. 

Коммуникационная среда, рассматриваемая как общее благо, не 
может быть объектом собственности. Акцент в данном случае необхо-
димо поставить на ее защиту и сохранение, включительно и через ис-
пользование авторитета институциональной мощи публичной власти.  
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SUMMARY 
 

The article analyzes the communication environment, understood as 
part of the public sphere, which implements the right to communicate as a 
basic human right. The thesis is that the communication environment is 
one of the commons, along with soil, water, air, sunlight, broadcasting, 
language, culture. 

Commons are such natural and cultural resources that belong to all 
members of a society and of all human subjects and are vital to their 
existence. These are objects, spaces or areas whose nature and functions 
are essential for the survival and prosperity of all who inhabit a territory. 
From sharing these commons and unhindered access to them depends the 
satisfaction of basic human needs. According to the words of David Boliar 
„commons resources are not resources by themselves. They are resources 
plus community and social values, rules and norms, which it uses to 
manage resources.”. 

Commons should not be confused with open access mode, in which 
everyone has the right to take advantage of common resources as it sees fit. 
Commons require joint and responsible use and storage, as well as their 
protection from degradation or depletion so that it can be used in the same 
way the next generations. 

In this context, the communication medium can be defined as a 
common good, formed by the joint efforts of multiple actors, which 
include a variety of components by nature (physical infrastructure, 
technology and innovation models, information, ideas and knowledge). 
Communication environment is a complex and self-developing network of 
social relations, which implements the right to communicate as a basic 
human right. 

Communication environment considered as a common good can not 
be the subject of ownership. The focus in this case should be placed on its 
protection and preservation, including through the use of authority and the 
institutional power of public authority. 
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ТЕРОРИЗЪМ И РЕЛИГИЯ 

доц. д-р Лиляна Стоянова* 
 

 
Проблемите на съвременния тероризъм до голяма степен са ре-

зултат и на обвързаността му с религиозния фактор. Присъствието на 
подобен фактор намира израз в обособяването на различни наимено-
вания за тероризма: религиозен тероризъм, „религиозен тероризъм”, 
терор в името на бога, мотивиран от исляма тероризъм и др. Тъй като 
религиите не призовават открито към насилие и тероризъм, може би 
по-подходящо е да се използва словосъчетанието „тероризъм на рели-
гиозните екстремисти”. По такъв начин става ясно, че някои сили в 
обществото тълкуват, интерпретират определени религиозни постула-
ти и ги използват за постигане на собствени, обикновено политически 
цели. През последните години една значителна част от тероризма е 
свързана с исляма или по-точно търси своите оправдания в тази рели-
гия. Разпространение получават и други разновидности на религиоз-
ния тероризъм. Те сe отнасят преди всичко до другите две основни 
конфесии – християнството и юдаизма. Но прояви на религиозен те-
роризъм могат да бъдат открити и в действията на редица култове и 
секти. Най-известният случай е атаката на токийското метро с отров-
ния газ зарин през 1995 г. от членове на сектата Аум Шинрикио. 

В съвременните условия нараства ролята на религията. Очаква-
нията на много изследователи, че с развитието на обществото, със за-
силващите се тенденции на модернизация в него въздействието на ре-
лигията ще отслабне не се оправдават. Тя заема важно място в живота 
на отделния човек. Това става дори в Европа, най-секуларизирания 
континент. 

В сравнение с минали периоди днес може да се очертаят някои 
особености в следването на религиозните правила. Но много хора 
продължават да се интересуват от свръхестественото, от смисъла на 
съществуването. И това е една от причините за нарастващата роля на 
религията. Като друга предпоставка може да се посочи стремежът на 

                                                 
* Лиляна Стоянова е родена през 1951 г. От 1983 г. е доктор по философия, а от 1990 г. – 
доцент. Преподава в Бургаския свободен университет от 2001 г. Има публикации по 
проблеми на тероризма. 
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хората да обвързват своята идентичност с религията. В условията на 
големи миграционни процеси, когато често принадлежността към оп-
ределена нация, държава, социална група е поставена под въпрос, ре-
лигията се превръща във фактор, който обвързва хората. 

Значителна част от населението в различни страни дава положи-
телна оценка на ролята на религията в обществото. Световно проучва-
не на общественото мнение, направено от УИН /Галъп  интернешънъл/ 
сочи, че над половината – 59% от запитаните вярват, че религията иг-
рае позитивна роля в техните страни. България не се отличава много в 
сравнение с други държави в Източна Европа. Делът на хората, които 
смятат, че религията е позитивен фактор, е 56%. В Източна Европа то-
зи процент е средно 54. На противоположното мнение у нас са 12%. 
Обществото, което в най-високо степен цени религията, е Индонезия. 
Там 95% от запитаните  оценяват значението на  религията. Тази сфе-
ра на обществения живот заема важно място и в САЩ – 62% от анке-
тираните смятат, че тя играе позитивна роля1. 

Отношението към религията се проявява и в това, че хората опре-
делят принадлежността си към религиозните деноминации. Според 
европейско изследване на ценностите 72,2% от гражданите се причис-
ляват към религиозни деноминации. Към  римокатолицизма принад-
лежат 58% от европейците, 17% са обвързани с православието, 15 % – 
с протестантството, а близо 3% принадлежат към евангелистката 
църква. В Европейския съюз живеят близо 17 млн. мюсюлмани. Ма-
лък е броят на тези, които се определят като атеисти. Изключение е 
Франция, в която те са почти 15% от пълнолетното население2.      

При това въздействието на религията не остава затворено в рам-
ките на вярванията, в утвърждаването на различни норми и правила, в 
разсъжденията за човешкия живот, за възможността той да зависи от 
други сили. Религиозният фактор в една или друга степен намира из-
раз и в социалната  сфера, проявява се в действията на политическите 
субекти. Тази страна на взаимодействието между религията и общест-
вото се разкрива по-слабо при християнството, където религията и 
държавата са отделени. Но намира по-силна изява при исляма, при 
който разграничението между религията и политиката не е явно очер-
тано. Някои изследователи дори твърдят, че ислямът не може да се се-
куларизира.  

                                                 
1 Вестник „Преса”, 18.04.2014 г., с. 8 
2 Знеполски, И. /ред/, Около Ч. Тейлър. Религия и политика: Безпокойствата на модер-
ността, С., 2006, с.290-291 
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Поради възможността религията да се обвърже с важни аспекти 
на социалния живот понякога тя се използва за оправдание на наси-
лие, на тероризъм. Отделни случаи, характеризиращи тази страна от 
взаимоотношението между религията и обществото, се наблюдават 
още в древността. През І век пр. н.е. редица действия на насилие из-
вършва еврейската политическа групировка зелоти /защитници, пок-
ровители/. Нейните представители използват методите на терора за 
борба с римските завоеватели. Сектата на сикариите /някои изследо-
ватели смятат, че това е друго тяхно наименование/ действа в Палес-
тина през 66-73 г. от н.е. Според историка Йосиф Флавий те използ-
ват необикновена тактика – атакуват противника през деня, особено 
на празници, когато в Йерусалим има тълпи от хора. Любимото им 
оръжие е кинжалът или къс меч /сик /, който крият под дрехата си. 
Някои изследователи са на мнение, че сикариите притежават доктри-
на, т.нар. „четвърта философия”, нещо като юдейски протестантизъм 
/останалите идейни течения и движения са садукеи, фарисеи и есеи – 
бел. авт./. Те се подчиняват само на Бог, не признават никаква земна 
власт, отказват да видят в свещениците посредници между Всевиш-
ния и обикновените смъртни. Съществува мнение, че оглавяват дви-
жение на социалния протест, настройвайки низините срещу богатите 
върхове. Йосиф Флавий не е склонен да вижда в тях въплъщение на 
благородството. Според него това са обикновени користни разбойни-
ци, които се управляват от чуждоземни сили и използват призиви за 
справедливост за прикриване на неблаговидните си цели. Но и той 
признава, че някои от тях проявяват религиозен фанатизъм: те виждат 
в мъченичеството нещо носещо радост, предполагайки, че след сваля-
нето на омразния режим Господ ще се яви пред своя народ и ще го из-
бави от мъки и страдания3. 

По-известна на Запад е сектата на асасините. Тя действа през 
периода Х-ХІІІ век на територията на днешния Иран и Сирия. Назва-
нието й е свързано с употребата на хашиш. За това свидетелстват ле-
генди и разкази на съвременници. Привържениците се наричат 
„хашашини”. Но е малко вероятно при изпълнение на сложните зада-
чи, които са им възлагани, членовете на сектата да са били в състоя-
ние на опиянение. По-скоро прозвището „хашашини” е израз на отри-
цателното отношение на други членове на обществото към сектата. 

 

                                                 
3 Кикоть В. Я. /ред./, Терроризм: Борьба и проблемы противодействия, М., 2004, с. 83-84. 
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Най-известният им водач е имамът Хасан ибн Сабах. Привърже-
ниците на сектата са му  предани и са готови да дадат живота си при 
изпълнение на задачата, която той им е възложил. Действията на из-
браниците са свързани с убийства на политически противници на во-
дача. Убит е Конрад Монфератски, управител на Йерусалимското 
кралство, два пъти членове на сектата  се опитват да убият египетския 
султан Саладин. Хасан ибн Сабах разбира, че разполага с малко хора, 
за да се сражава открито, но и че продължителните, добре обмислени 
компоненти на терора, осъществени от добре обучени и дисциплини-
рани воини, могат да донесат сериозен политически ефект. Асасините 
действат под прикритието на най-строга секретност, преобличайки се 
често като чужденци, в това число и християни. Те не ползват нито 
отрова, нито снаряди. Тяхното оръжие е кинжалът – не само поради 
неговата висока надеждност, но и защото в убийството виждат нещо 
ритуално. Сектантите приемат мъченичеството и смъртта в името на 
идеята и твърдо вярват в настъпването на нов ред. В историческа 
перспектива дейността на сектата представлява отчаяна, макар и  об-
речена на крайно поражение, борба на религиозно малцинство за пра-
во на свой начин на живот и на свое вероизповедание. Известно време 
тактиката им носи успех4. Но по-късно главната им крепост Аламут е 
превзета от монголците. 

В Индия са известни действията на сектата на удушвачите. За 
своите жертви нейните привърженици използват копринен шнур. 
Това са ритуални убийства, принесени в жертва на богинята Кали. 
След известни затруднения англичаните успяват да се справят със 
сектата. 

През Средновековието в името на  религията се водят войни, хи-
ляди хора са подложени на преследвания, действа инквизицията. По-
някога религиозните норми стават държавни и това увеличава въз-
можностите за извършване на различни форми на насилие. 

Важна идейна предпоставка за насилие на религиозна основа е 
фундаментализмът. В стремежа си да се запази, да се утвърди всяка 
религия може да достигне до призиви за връщане към корените. Не е 
задължително това да доведе до екстремистки прояви, но съществуват 
някои предпоставки за подобно развитие. Понятието „фундаментали-
зъм” се появява в християнската традиция, в протестантството в 
САЩ. Смята се, че това понятие не може да се използва в други рели-

                                                 
4 Кикоть В. Я. /ред./, Терроризм: Борьба и проблемы противодействия, М., 2004, с. 85 



Юридически сборник – 2014                                                                  ЦЮН 
 

 20

гии. Но през последните години намира широко приложение, открива 
се  и в други сфери на обществения живот. 

На основата на християнския фундаментализъм са организирани 
т. нар. граждански милиции в САЩ и някои други страни. С дейст-
вията на  тези сили се свързва взривяването на федералната сграда 
„Алфред П. Мъра” в Оклахома Сити от Тимоти Маквей през 1995 г. 
Той не е бил приет в редовете на тези организации, но между негови-
те идеи и възгледите на посочените сили могат да се открият общи 
черти. Според представители на гражданските милиции правителст-
вото има за цел да постави извън закона всички лични огнестрелни 
оръжия, а после да ги изземе. Отделни граждани отначало са привле-
чени в подобни групи въз основа на недоволството си от правителст-
вото, но постепенно се приобщават към по-крайни възгледи, които се 
легитимират от позовавания на Библията и богословски указания. 
Членовете на гражданските милиции са склонни да отхвърлят всяка 
форма на управление освен общинската. Обединени са от антифедера-
листки и подривни вярвания, подплатени с религиозна омраза и 
расистка нетърпимост. Членовете на всички тези групи не са „профе-
сионални” терористи, а се смятат за „опълченци”, т.е. за обикновени 
граждани и патриоти, готови да вдигнат оръжие по всяко време, за да 
защитят изконните си права, за самопровъзгласени приемници на тра-
дициите на американската революция. Не е без значение фактът, че 
атентатът в Оклахома е извършен на датата, на която преди 220 годи-
ни в Бостън започва американската революция. Маквей сам използва 
тази алегория, за да опише себе си и мотивите за действията си. „Все-
ки възрастен мъж със здраво тяло, всеки патриот, споделя той с един 
британски журналист, е отговорен за защитата на свободата. Също ка-
то опълченците от революцията”5. 

При опита си да обясни действията на Т. Маквей Гор Видал 
пише: „За Тимоти Маквей Бюрото по контрол за продажба на алко-
хол, на цигарени изделия и оръжия /офисите им се намират в тази 
сграда – бел. авт./ се превръщат в символ на потисничество и убийст-
во. Обзет от изострено чувство за справедливост – черта нехарактерна 
за Америка – той фактически сам обявява война и завършва с убийст-
вото на голям брой невинни хора...”6.  

 
 

                                                 
5 Вж. Хофман, Б. Тероризмът днес, С., 1999, с. 132-139. 
6 Видал, Г. Почему нас ненавидят?, М., 2003, с. 73. 
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Познати са и еврейски терористични движения. Техните действия 
се формират на основата на възгледите на равина Меир Кахане. Те са 
проникнати от омраза към арабите и възвеличаване на еврейските 
добродетели. Кахане основава политическа партия Ках /„Така”/, която 
разпространява идеите му. Основната цел е да разсее митологизирана-
та представа за евреите като за жертви. Той смята, че евреите са об-
вързани с борба срещу настроения антисемистки свят. Предлага войн-
стваща агресивност, представена единствено като неотменно право на 
самоотбрана. През 1980 г. призовава израелското правителство да съз-
даде официална „еврейска терористична група” с единствената цел 
„да убива арабите и да ги прогони от Израел и окупираните терито-
рии”. Задължението на всички евреи да действат активно, за да уско-
рят избавлението си, неизменно се свързва с „греха” при завръщането 
на арабите в библейските земи /Западния бряг/, които Бог е дал на 
Израел. 

Последователи на Кахане образуват крайно националистическо 
движение на Западния бряг Гуш Емуним /Блок на правоверните/. То 
извършва редица терористични действия. При това търси одобрение 
от своите духовници. Последователят на Кахане, Барух Голдстийн, 
организира покушението в Пещерата на патриарсите /1994 г./. То е из-
раз на неодобрението на светското израелско правителство. В убийст-
вото на министър-председателя Рабин /1995 г./ има смес от силна ом-
раза към израелската политика, към започналия мирен процес, чрез 
който ще върнат част от земите на арабите. Игал Амир /извършителят 
на убийството – бел. авт./ вярва, че е изпълнител на божията воля. 
Обяснява на полицейските следователи, че има всички основания да 
убие човека, който според него е архитектът на предстоящата гибел 
на еврейския народ. „В минутата, когато един евреин предаде народа 
и страната си на врага, твърди Амир, той трябва да бъде убит”. Амир 
изпитва морално задължение – той го нарича „мистичен” порив – да 
убие човека, обявен от религиозните власти, които почита, за източ-
ник на толкова голяма опасност за еврейския народ. „Може физичес-
ки и да съм действал сам, заявява Амир пред съда, но не само аз пос-
тавих пръст на спусъка, а цялата нация, която е мечтала две хиляди 
години за тази държава и е проливала кръвта си нея”7. 

Най-силно е влиянието на ислямския фундаментализъм. Той мо-
же да бъде открит в редица организации. Една от тях е „Мюсюлман-
ско братство”, създадена през 1928 г. в Египет от ислямския духовник 

                                                 
7 Пак там, с. 127-132. 
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Хасан ал Бана. Мотото на организацията е: „Аллах е нашият идеал, 
Коранът е нашата конституция, Пророкът е нашият лидер, джихадът е 
нашият път  и смъртта в името на Аллах е нашето вдъхновение”8. 

Хасан ал Бана определя дейността на „Мюсюлмански братя” като 
„призив към традицията”, „път за следване на суната”. В идеен план 
изпитва влиянието на Мохамед Ибн Абд ал Вахаб, създател на едно 
от крайните направления в сунитския ислям – уахабизма. Също така  
въздействие оказва концепцията за „ислямския призив” на Ибн 
Таймия и принципите на религиозно правната школа на Ахмед бен 
Ханбал. Значение имат и други идейни течения. Появата на това пър-
во в арабския свят фундаменталистко движение от съвременен тип е 
обусловена от негативната реакция на египетското общество по отно-
шение на внесените западни модели. Организацията разглежда капи-
тализма, комунизма „арабския социализъм” като връщане към „джа-
хилията” /доислямското невежество/. Исторически първообраз на 
идеалното ислямско общество може да стане събирането на едино-
мишленици от периода на пророка Мохамед и следващите четири 
„праведни халифи” /Абу Бакр, Омар бен Хатаб, Осман бен Афан и 
Али бен  Аби Талиб – бел. авт./.  

Хасан ал Бана издига идеите на панислямизма. Обосновава необ-
ходимостта от съюз на ислямските държави под знамето на единна ре-
лигия. Предлага създаването на халифат. Смята, че държавната власт 
трябва да се регулира от висш държавен орган, който би давал екс-
пертно заключение относно съответствието на провежданите от пра-
вителството мероприятия на нормите на исляма. Като такъв орган 
разглежда своята организация.  

През 50-60-те год. на ХХ век главен идеолог на организацията е 
Саид Кутб. Той е „водещ мислител на движението – първият теоретик 
на каузата на ислямистите в арабския свят”. Посещава САЩ, за да 
изучава педагогика. Има отрицателно отношение към западния начин 
на живот. „Либералното общество ограничава владенията на Бог само 
на небето и отрича или премахва суверенитета на Бог на земята”. Спо-
ред Кутб управляващите кръгове в Египет игнорират принадлежност-
та към мюсюлманския свят и това води до национална криза. Крити-
кува управлението на Насър. Смята, че режимът му е „неверен”, че 
осъществяваните действия не са в съответствие със закона, спуснат от 
Бога. Движението се ориентира към вземане на политическата власт. 
По-нататъшно влияние на радикалните ислямистки организации, в 

                                                 
8 Цит. по Майер, М. Ислямските движения в Близкия изток, С. 2008, с.11.  
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т.ч. и на „Мюсюлманско братство”, се наблюдава при управлението 
на А. Садат. През 60-70-те години на ХХ век на основата на ислям-
ския фундаментализъм възниква политическият ислям /ислямизмът/9. 
Трудно е да се разкрие същността на ислямизма. Сред изследователи-
те не съществува единно мнение по въпроса. Според С. Евстатиев към 
ислямизма се отнасят всички движения и доктрини, които се стремят 
да приведат политиката в съответствие с предписанията на шариата10. 
Прави обаче впечатление, че в ислямизма по сложен начин се комби-
нират идеи, обвързани с традицията, и със съвременността. Но не мо-
же да се твърди, че фундаментализмът или ислямизмът автоматично 
предполагат тероризъм, че задължително пораждат тероризъм. Те са 
известни идейни предпоставки. Техни доктрини се подлагат на край-
ни, радикални интерпретации и така стават част от идеологията на 
терористични организации. 

През 80-те години на ХХ век възниква „Ал Кайда”. Тя е организа-
цията, която в края на ХХ и началото на ХХІ век в най-голяма степен 
се свързва с тероризма. Но се създават и други организации. Нейният 
лидер Осама бен Ладен, убит от американски командоси в Пакистан  
през 2011 г., оказва личностно въздействие върху своите привържени-
ци и последователи. Той е от Саудитска Арабия и важна част от него-
вия живот е участието му във войната в Афганистан. Приет е от тали-
баните и живее там дълго време. Именно в тази страна през периода 
1996-2001 г. „Ал Кайда” реализира своите утопични държавно управ-
ленски модели и разгръща  структурата си. Според организацията 
идеалната държава е сунитският халифат. Желаната цел е изграждане 
на ислямска държава, каквато е съществувала по времето на правед-
ните халифи. 

Спорен е въпросът за религиозната доктрина, която изповядва ли-
дерът на „Ал Кайда”. Но е сигурно, че той е последовател на идеите 
на С. Кутб, възприемайки неговия яростен антиамериканизъм. Бен 
Ладен се опитва да превърне в първостепенно задължение на мюсюл-
маните „изтласкването на американците от Свещената земя”. Из-
ползва цитати от Ибн Таймия, който твърди, че когато мюсюлманите 
са поставени пред голяма опасност, трябва да преодолеят различията 
си. В свое послание от 1996 г. Бен Ладен загатва за вида терористична 
акция, която има намерение да осъществи на 11 септември 2001 г. 
Поставя акцент върху създаването на условия за атака на авангардни 

                                                 
9  Возженикав, А. В./ред./, Международный терроризм, М., 2005, с. 201 и сл. 
10 Евстатиев, С. Религия и политика в арабския свят, С., 2012, с. 267. 
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и много чувствителни точки на САЩ11. След убийството му организа-
цията под ръководството на египтянина Айман ал Зауахири продъл-
жава да извършва терористични атаки.      

Напоследък особено активна терористична дейност се наблюдава 
от страна на организацията „Ислямска държава в Ирак и Леванта” /с 
Леванта през Средновековието латинските народи са обозначавали 
крайбрежните територии в Източното Средиземноморие заедно със 
светите земи/. Тя е създадена през 2012 г. От 2014 г. носи названието 
„Ислямска държава”. Възникването на тази организация е вдъхновено 
от йорданския терорист Абу Мусаб ал Заркауи. Твърди се, че именно 
той е наставникът на сегашния ръководител на ИДИЛ Абу Бакр ал 
Багдади. Благодарение не само на идеологията, но и на неизчерпаемия 
финансов ресурс, ИДИЛ привлича нови привърженици. Към нея се 
присъединяват и европейски граждани. Според някои данни поне 
2000 души от 30-те хиляди бойци са с европейски паспорти – от 
Франция, Великобритания, Германия. ЦРУ има сведения, че органи-
зацията разполага с 2 млрд. долара. Основен източник на доходи са 
приходите от нелегална продажба на петрол. Сериозни са постъпле-
нията и от откупите, които ИДИЛ получава за взетите заложници. Ор-
ганизацията има и спонсори от различни държави в Персийския залив.  

Ал Багдади и роден през 1971 г. Името му е Ибрахим и принадле-
жи към племето Ал-бу Бадри, което твърди, че произлиза от корейши-
те – племето на пророка Мохамед. Завършва Ислямския университет 
в Багдад, където изучава богословие и арабска литература. Формира-
нето на Ал Багдади като терористичен предводител започва с навли-
зането на американските и британските войски в Ирак през 2003 г. 
Падането на Саддам Хюсеин го сварва в родния град Самара, където 
проповядва в една от сунитските джамии. Окупацията на Ирак става 
причина да премине в нелегалност. Присъединява се към иракския 
клон на „Ал Кайда”. Там се среща с Ал Заркауи. По-късно през 2005 г.  
попада в плен и е хвърлен в най-строго охранявания сектор в амери-
канска военна база. Още тогава се е знаело, че опасен джихадист, ве-
рен на идеите си. Въпреки това е освободен и оглавява т.нар. шериат-
ски комисии на иракската „Ал Кайда”. През 2010 г. организира много 
терористични актове в Ирак.  

Според специалисти Ал Багдади превъзхожда с качествата си на 
шеф-терорист както предшественика си Ал Заркауи, така и самия Бен 
Ладен. И амбициите му са по-големи. Те не се изчерпват само с отмъ-

                                                 
11 Вж. Чуков, В. Ислямският фундаментализъм, С., 2004, с. 214-218. 
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щението. Включват и исторически реванш над враговете на религията 
му, сред които са не само християни или шиити, но и предатели едно-
верци. Това проличава от неговата проповед от катедрата на мосул-
ската джамия, където на 29 юни т.г. прокламира халифата и се обяви 
за наследник на Пророка. „Ислямска държава” е отрицание на целия 
регионален държавен ред. От публикуваната карта на халифата се 
вижда, че и големи части от Европа, включително Балканите, пред-
стоят да бъдат завладени от неговите последователи. Духовни автори-
тети от редица арабски страни заклеймяват „Ислямска държава”, обя-
вявайки я за терористична. Но много джихадистки формации декла-
рират подкрепа за халифата12. Фактически това се изисква и от самата 
организация. Говорителят на ИД заявява: „Уточняваме за всички мю-
сюлмани, че с обявяването на халифата те са задължени да положат 
клетва за вярност пред халиф Ибрахим и да го подкрепят. Нелегитим-
ни стават всички емирства, групи, държави и организации от момен-
та, в който халифатът се разшири и неговите войски пристигнат на 
техните територии”.  

В първото си послание след като групировката се преименува в 
„Ислямска държава”, Ал Багдади отправя специално послание към 
учени, съдии, лекари и хора с военен и административен опит да дой-
дат в халифата, защото „мюсюлманите много се нуждаят от тях”. 
„Мюсюлмани, стичайте се в своята държава. Да, това е вашата дър-
жава”13. 

Жертвите на организацията са многобройни. Убити са  1000 души  
в 10000 операции в Ирак през 2013 г. Извършват се заснети на видео 
и разпространявани в социалните мрежи екзекуции на журналисти, 
хуманитарни работници и други представители на западните страни.  
Според доклад на джихадистите те са заложили 4000 експлозива и са 
освободили „стотици” свои братя от затвора. Документът представя 
групировката като „организирана военна сила с ясна политическа 
стратегия – създаване на сунитски халифат”. 

Нигерийската ислямистка организация „Боко Харам”, която под-
държа връзки с „Ал Кайда, също обявява създаване на халифат. Завзе-
мането на територия свидетелства за промяна в тактиката на бързи на-
бези и незабавно оттегляне. Организацията издига знамена над градо-
вете, които завладява, и принуждава всички останали жители да след-
ват нейното строго тълкуване на шериата или да бъдат убити14. 
                                                 
12 Вестник „Преса”, 23.09.2014, с.22-23. 
13 Вестник „Политика”, 4-10.07.2014 г., с. 19.  
14 Вестник „Политика”, 12-18.09.2014 г., с. 14. 
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Съществува мнение, че с ИД световният тероризъм навлиза в нов 
етап. Тази гледна точка изразяват и представители на организацията. 
С действията й започва „нова ера за международния джихад”. Преди 
нея „Ал Кайда се е превърнала в терористичен интернационал, но ка-
то организация е слабо централизирана. „Ал Кайда по-скоро прилича 
на франчайз – на етикет, който различни организации в Йемен, 
Леванта и Северна Африка си закачаха, за да покажат вярност на 
идеите за борба със Запада, макар и да не бяха пряко подчинени на 
Осама бен Ладен. Сега за първи път има държава на джихадистка ба-
за, която заличава старите граници в Близкия изток и е ориентирана 
към неконтролируема експанзия. ИД обявява всяка територия в света, 
в която живеят мюсюлмани, за потенциално своя и подлежаща на ос-
вобождаване. Друга разлика е, че ИД достига нови върхове в употре-
бата на насилие срещу мюсюлмани и друговерци. Халифатът екзеку-
тира пленени кюрди, а също така журналисти15. 

На пръв поглед изглежда, че съществува известно съперничество, 
конкуренция между „Ал Кайда” и „Ислямска държава”. Новата орга-
низация привлича повече привърженици и намалява влиянието на 
предишната най-голяма терористична сила. Някои от по-младите по-
следователи на ИД смятат Зауахири за „твърде стар и недостатъчно 
предприемчив”. Но други признават, че сегашният лидер на „Ал 
Кайда” се опасява от събирането на много джихадистки бойци на 
едно място. Според него това би улеснило Запада в борбата срещу ор-
ганизацията. Бойците на Багдади обаче възразяват, че новият водач 
има куп скрити изненади за неприятелите си. „Той разполага с капа-
цитет, който пази в тайна до настъпване на подходящия момент” – 
смятат негови привърженици.  Багдади не се съобразява с някои пре-
поръки на Зауахири и разширява операциите си в цяла Северна и 
Източна Сирия16. 

Въпреки различията между лидерите и организациите терористи-
те от двете сили в крайна сметка започват да се подкрепят. Една от 
причините са действията на международната коалиция. Затова и две 
от разклоненията на „Ал Кайда” – в Северна Африка и на Арабския 
полуостров, отправят общ призив към джихадистите в Ирак и Сирия 
да се обединят срещу международната коалиция, създадена за проти-
водействие на ИДИЛ. „Муджахидините трябва да спрат да се избиват 

                                                 
15 Митев, В. Новата война с тероризма, сп. „Тема”, бр. 35, 2014, с. 60-61. 
16 Вестник „Политика”, 4-10.07.2014, с. 18-19. 
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помежду си и да се обединят срещу кампанията на Америка и нейната 
дяволска коалиция, която дебне всички ни” – заявяват терористите. 

При тероризма, свързан с исляма, най-често на интерпретации се 
подлага понятието „джихад”. В много случаи значението му се свеж-
да до война с неверниците. Но това е неточно, едностранчиво пред-
ставяне. В исляма става дума за „голям джихад” и за „малък джихад”. 
„Големият джихад” е духовната борба на индивида със самия себе си. 
Пророкът е казал: „Големият джихад е борбата с това, което е в души-
те ни”. „Малкият джихад” е употребата на сила за защита на семейст-
вото или общността от всякакви нападки. При това войната, съпроти-
вата  е позволена само ако съществува заплаха за живота, за вярата17. 
Изповядващите исляма не нападат първи, а само се защитават. 

В ислямската традиция има мислители, които обосновават идеята 
за формиране на единна общност /умма/. Сред тях е Хасан ат-Тураби. 
Според него, „Когато мюсюлманите преодолеят своята привързаност 
към конкретна нация и религиозно направление, те ще осъзнаят при-
надлежността си към единната религия и умма, като следват примера 
на пророка Мухаммад в Медина за приобщаване на всички народи и 
верски общности, какъвто е бил в миналото „домът на исляма”. Ос-
новни действащи принципи на тази умма ще бъдат свободата и шура-
та, способността на човечеството да разгръща своите способности в 
полза на процъфтяващата цивилизация”18. 

Според изследователи в момента няма мюсюлмански лидер, кой-
то да развива идеята за незабавно създаване на държавно образувание. 
Редица политици призовават мюсюлманите да положат усилия за ин-
тегриране в обществото, в което живеят, за да могат да влияят „отвът-
ре”. Но гледната точка на „халифатизма” /възстановяване на общата 
мюсюлманска държава/ се изразява от някои радикални формирова-
ния. Такава е „Партията на ислямското освобождение”. Тя възниква 
през 1953 г. Седалището й е в Лондон. Според идеологията на органи-
зацията, ако в някоя отделна страна се избере халиф, мюсюлманите от 
целия свят трябва да го приемат и да му бъдат верни. Ако откажат, 
тогава ще бъдат смятани за врагове. Но не всички сунити са за ха-
лифат. Много от тях са привърженици на идеята за самостоятелно уп-
равляващи се джаамати /ислямски общности/, а има и такива, които 
не поддържат идеята непременно да се  установи  ислямска държава19. 

                                                 
17 Тодорова, Б. Иджтихад срещу джихад, С., 2008, с. 107-108. 
18 Цит. по Евстатиев, С. Религия и политика в арабския свят, С., 2012, с. 350. 
19 Тодорова, Б. Цит. съч., с. 121-123. 
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Отделни екстремистки лидери използват някои положения на ислям-
ската доктрина, представят ги в едностранчив, изопачен вид и ги пре-
връщат в основа на своите терористични организации. Също така не 
се интересуват и от степента на основателност на една или друга идея, 
от привлекателността й поне за част от обществото. По този начин 
може да се разбира обстоятелството, че халифатът, който ИД устано-
вява, не прави впечатление на една значителна част от населението. 
Говорителката на американския Държавен департамент Джен Псаки 
заявява: „Това не означава нищо за народите на Ирак и Сирия. ИДИЛ 
само се опитват да контролират населението чрез страха”20.      

Борбата с тероризма се води успешно с участието на междуна-
родни сили. Това важи особено за необходимостта от противопоста-
вяне на такава организация като „Ислямска държава”. Със своите 
действия и намерения тя в крайна сметка се превръща в заплаха за це-
лия свят. Поради това САЩ се ориентират към изграждане на коали-
ция, която да организира и проведе въздушни удари срещу позиции 
на организацията. Постигнати са известни успехи, но неизбежно се за-
сяга и гражданско население. Полагат се и  усилия и за неутрализира-
не на ИД чрез изграждане на регионален съюз. В него засега се 
включват Йордания, Обединените арабски емирства, Саудитска Ара-
бия, Бахрейн и Катар. Но трябва да се има предвид, че доскоро 
Саудитска Арабия финансово подкрепяше тероризма. Едва когато се 
постави въпросът за халифата, издигнаха се претенциите на Багдади в 
това се видя заплаха за кралската власт в страната и се предприе нова 
ориентация в политиката. Подобно е положението на Катар и на ОАЕ. 
Както подчертава изследователят Е. Ценков, всяка от тези страни „ще 
осребри участието си в свой интерес. Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ 
ще се стремят да опровергаят обвиненията за причастност към каузата 
на джихадистите. Йордания ще оправдае репутацията си на най-близ-
ка до НАТО държава. А Бахрейн ще се легитимира като надежден съ-
юзник срещу тероризма, след като смаза собствената си революция”. 
Стои въпросът за начина, по който ще участва България21. В същото 
време коалицията се разраства. Към нея се присъединяват и други за-
падни държави, като Великобритания, Белгия, Дания. Своето включ-
ване обмисля и Австралия.  

  

                                                 
20 Вестник „Политика”, 4-10.07.2014, с. 19. 
21 Вестник „Преса”, 25.09.2014, с.16-17. 
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Религиозният тероризъм, независимо от това с коя конфесия е об-
вързан, се отличава с някои особености. Преди всичко това е неговата 
лексика, формулировките, които използва, за да определи целите си. 
Организациите, обвързани с религиозен тероризъм, водят „свещена 
война”, борят се за „унищожаване на световното зло”, за „ускоряване 
идването на месията”, за „религиозно пречистване”, за „сваляне на 
предателските светски режими”, за „образуване на теократична дър-
жава /халифат/”, за „господство на бялата раса” и т. н. Изследовател-
ката Джесика Стърн смята, че „повечето религиозни терористи пре-
следват смесица от религиозни и материални цели, например придо-
биване на политическа власт с цел налагане определено интерпрети-
ране на религиозни закони или позоваване на религиозни текстове 
като оправдание за придобиването на спорна територия”. В същото 
време религиозните терористи са по-крайни в своите действия, в по-
голяма степен са склонни да извършват жестокости. Основната при-
чина за това е, че техните действия са божествено предопределени, 
задачите им са дадени от свръхестествена сила, която снема от тях 
отговорността за извършеното. „Вярват, че ги насочва по-висш авто-
ритет. Виждат себе си като избрани, като миропомазани от Бог. По-
самоуверени са и по-малко се съмняват в себе си, от повечето 
други”22. 

Религиозният тероризъм е част от тероризма, негова разновид-
ност. Съществува още от дълбока древност. Проявява се в различни 
форми през Средновековието, а и по-късно. В съвременните условия 
поради нарастващата роля на религията се разнообразяват неговите 
прояви. В момента с него са свързани терористичните атаки на най-
опасната организация „Ислямска държава”. Противопоставянето на 
религиозния тероризъм е сложен и продължителен процес. Изисква 
участие на представители от много страни.  

 
 

                                                 
22 Стърн, Д. Терор в името на Бога, С., 2009, с. 16, 60. 



Юридически сборник – 2014                                                                  ЦЮН 
 

 30

РЕЗЮМЕ 
 

Религия имеет важное значение для общества. Она связяна с 
существенными сторонами человеческой деятельности. Роль религии 
большая и в современных условиях. Отмирание светских идеологий и 
необходимость в обосновании идентичности в процессе осуществле-
ния социалных изменений среди самых важных причин этого. 

Религию можно использовать и для установления насилия, терро-
ра. Известны ряд исторических примеров, которые потверждают та-
кая зависимость. Связь религии с насилием присуща и современному 
обшеству. Она находит выражение в религиозном терроризме. По 
своей сущности это квазирелигиозный терроризм, так как религию 
искажают или представляют односторонне с целью прикрыть реаль-
ные цели насилия.  

Предпосылка религиозного терроризма – фундаментализм. Стре-
меление к возвращению к корням, к исходным нормам, присуще каж-
дой религии. Самыми большими массовыми проявлениями в совре-
менных условиях отличается религиозный терроризм, связянный с ис-
ламом. Он руководится рядом односторонных представлений об ос-
новных положениях этой религии. Особенно опасны экстремисткие 
организации, которые объявляют общеисламский характер своих дел. 

 
 

SUMMARY 
 

Religion plays an important role in the society. It is associated with 
significant aspects of human society. The role of religion is also large in 
the modern world. The demise of secular ideologies and the need to 
substantiate the identity during the ongoing social commemorations are 
among the most important reasons for this. 

Religion can be used for establishing of violence, of a terror. A 
number of historical examples are known, affirming such dependence. 
Binding religion and violence is inherent in modern society. It finds 
expression in religious terrorism. In its core, this is a quasi-religious 
terrorism, since religion is being distorted or presented one-side, in order to 
conceal the true purpose of violence. 

Fundamentalism is a prerequisite for religious terrorism. Striving to 
return to the roots, to the output tenets is inherent in every religion. With 
the mass events in the modern world is characterized religious terrorism 
associated with Islam. It is governed by a number of one-side notions of 
basic principles of this religion. Especially dangerous are extremist 
organizations stating general Islamic nature of their actions. 
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СЪОТВЕТСТВИЕ НА НАКАЗАНИЕТО  
ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР С ЧЛ. 3 НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  
 

доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова* 
 

В настоящата статия е направен анализ на действащото законода-
телство относно наказанието доживотен затвор без право на замяна, 
режима за неговото изтърпяване и възможностите за изменението му 
чрез института на помилването. Правната рамка е разгледана в свет-
лината на стандартите, възприети от Европейския съд по правата на 
човека във връзка със съответствието му с чл. 3 от Конвенцията в най-
новата му практика. Тя е пречупена през призмата на постановеното 
решение от Съда по делото Харакчиев и Толумов срещу България1, в 
светлината на което се налагат промени в действащото законодател-
ство и практика, поради несъответствието им на настоящия етап с 
изискванията на Европейската конвенция за правата на човека. 

 
Правната регламентация в действащото законодателство 

  

Наказанието „доживотен затвор” бе въведено в съвременното ни 
наказателно законодателство с изменението на НК през 1995 г.2 То бе 
включено не като алтернатива – за да отмени смъртното наказание, а 
успоредно с него. Съобразно редакцията на нормата на чл. 38а, ал. 1 
това наказание бе дефинирано като „принудително изолиране на осъ-
дения до края на живота му в места за изтърпяване на наказанието 
                                                 
* Авторката е доктор по право, доцент по криминология в Бургаския свободен универ-
ситет и в Юридическия факултет на Университета  за национално  и световно сто-
панство с над 40 публикации, студии и една монография във връзка с престъпността 
на непълнолетните и превенцията. Тя е специализирала и в областта на Европейската 
конвенция за правата на човека във Франция, била е правителствен агент  ad  hoc и 
има десетки публикации в научни списания по проблемите на Европейската конвенция 
за защита правата на човека. Преподава дисциплината „Правна защита по Европей-
ската конвенция за правата на човека” в Бургаския свободен университет.  Предсе-
дател на УС на Фондация „Български адвокати за правата на човека”; Председател 
на УС на Българската асоциация по криминология. 
1 Решение от 8 юли 2014 г. 
2 ДВ, бр. 50 от 01.06.1995 г. То е съществувало в системата от наказания, регламентира-
ни в първия наказателен закон от 1896 г. /чл. 15 от закона/ 
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лишаване от свобода”. Същевременно бе предвидено, че при ефек-
тивно изтърпяване на не по-малко от 20 години лишаване от свобода 
наказанието може да бъде заменено с 30 години лишаване от свобода.  

Тази правна уредба е подложена на критика още тогава от редица 
пеналисти поради своята недомисленост, несъобразност с останалите 
елементи от системата на наказания и най-вече – поради липсата на 
ясни критерии относно приложимостта на най-тежките наказания – 
смъртното и доживотния затвор.3 Основният аргумент е свързан с то-
ва, че така  самите правоприлагащи органи са лишени от „точен и 
безпротиворчив законов критерий, който сравнително ясно да от-
граничи приложното поле на отделните видове наказания и който, 
бидейки в общата част на закона, ще служи като ориентир и като 
задължение за всички случаи на приложение на норми от особената 
част на НК.”4 

Преди нормата да влезе в сила /поради твърде дългия период на 
vacatio legis/, през 1998 г. с поредно изменение на Наказателния ко-
декс смъртното наказание бе отменено, а на негово място се появи  
наред с доживотния затвор и нов вид наказание – доживотен затвор 
без право на замяна, регламентиран в чл. 37, ал. 2 и чл. 38. 5 За разли-
ка от доживотния затвор то не подлежи на замяна, не се прилага по 
отношение на всички категории извършители и е дефинирано като 
„временна и изключителна мярка“ (чл. 37, ал. 2 НК). Това  дава осно-
вание на някои автори да поддържат тезата, че то не е изрично вклю-
чено в системата на наказанията по чл. 37, поради което не са предви-
дени и особени правила за неговото изпълнение, а различието му от 
обикновения доживотен затвор без замяна е в невъзможността за не-
говата замяна с друга санкция.6 Други автори считат, че то е изключи-
телно наказание, изведено извън системата на редовните наказания, 
защото не е посочено в чл. 37, ал. 1 от НК, а самостоятелно, в ал. 2 на 
същия текст, както и че самият законодател е определил, че то има 

                                                 
3 Вж Л. Груев. Санкционната система по българското наказателно право. С., 1997 г., 
с.70; Р. Владимиров. Наказателно-законодателната реформа от 1995 година., Съвремен-
но право, 1995, кн. 4, с. 16  
4 Л. Груев, цит. съч., с.71 
5 ДВ, бр.153/1998 г. Промените влизат в сила на 27 декември 1998 г. 
6 Вж. А.Гиргинов, З. Трайков Теоретико-практически коментар на Наказателния кодекс 
на Република България, Обща част, том 2, С., 2000 г, с. 190. Авторите излагат тезата си, 
че това наказание е „дълбоко антихуманно  – отнето е и зрънцето надежда за живот 
на свобода в необозримото бъдеще“  – пак там. 
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временен характер и следва да се налага само в изключителни слу-
чаи.7   

За разлика от „обикновения” доживотен затвор, който подлежи 
на замяна с наказание лишаване от свобода8 и правилата за това са 
уредени в чл. 449-450 от НПК, за наказанието доживотен затвор без 
право на замяна подобна процедура не е предвидена, поради което са 
неприложими  другите редовни институти на наказателното право с 
оглед последващото облекчаване на репресията.9 

Така в горната част на скалата на санкционната система в дейст-
ващото наказателно законодателство се наблюдава твърде голяма 
„концентрация“10, която едва ли е необходима, тъй като паралелно 
съжителстват като алтернативни наказания за най-тежките престъпле-
ния освен двата вида доживотен затвор, и лишаването от свобода със 
срок до 30 години. Това поставя  сериозни въпроси относно правилно-
то отмерване на точното наказание във всеки конкретен случай, кога-
то престъплението е квалифицирано като изключително тежко, защо-
то в наказателния кодекс липсва легална дефиниция. Изключителната 
тежест на престъплението обуславя избора измежду двата вида дожи-
вотен затвор и срочното лишаване от свобода. Що се отнася до раз-
граничителния критерий между доживотния затвор и доживотния 
затвор без право на замяна, той е в зависимост от преценката на съда 
за постижимост или непостижимост на целите, заложени в чл. 36 от 

                                                 
7 И. Пушкарова. Изключителността в наказателното право: Доживотният затвор без 
право на замяна и правото на помилване - www.president.bg/docs/1386327049.doc 
8 Правната уредба на чл. 38 е подложена на основателни критики скоро след влизането 
в сила на измененията в НК от 1998 г. от Р. Владимиров в статията му Наказателно-
законодателната реформа от 1995 г., с. 16-17. 
9 Именно поради тази своя особеност българското законодателство се отличава от  това 
на почти всички други европейски страни, в които е предвиден максимален срок на 
изтърпяване на присъдата, след който тя подлежи на преразглеждане. Това само по себе 
си обаче не дава никакви гаранции, че след изтичането на определения период от време 
на осъденото лице безусловно е гарантирано изменението на присъдата или освобож-
даването му от затвора. Виж в този смисъл информацията по повод провеждащото се в 
настоящия момент изследване от Университета в Нотингам под ръководството на проф. 
Дирк Ван Зил Шмид 
http://www.nottingham.ac.uk/research/groups/criminal-justice-research-centre/projects/life-
imprisonment-worldwide-principles-and-
practice.aspx?utm_source=Penal+Reform+International+e-
bulletin&utm_campaign=782cb0eeda-
E+Newsletter+July+August+2014&utm_medium=email&utm_term=0_1c6082fc44-
782cb0eeda-332750393 
10 Мнението е на Л. Груев в цитираното по-горе негово съчинение (с.71), макар че то 
визира измененията в НК от 1995 г. – бел. Моя, Св.М. 
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НК. В този аспект двата вида наказание изглежда да се намират в 
съотношение на „по-леко” към „по-тежко”. В правната литература 
обаче се поставят под въпрос критериите, които съдът използва при 
определянето на едно от двете наказания, основаващ се на анализ на 
съдебната практика.11 Едни и същи обстоятелства, непряко свързани с 
деянието, а с личността на субекта на извършеното престъпление, се 
вземат предвид като смекчаващи и обуславящи прилагането на дожи-
вотния затвор с право на замяна и същевременно други съдебни със-
тави изцяло ги елиминират или ги интерпретират по начин, даващ им 
основание да приложат най-суровата санкция. 12  

Разграничителният критерий за приложимост или неприложи-
мост на това наказание е възможността или невъзможността да бъдат 
постигнати целите на наказанието, очертани в чл. 36 от НК. Следова-
телно, от съда се изисква да направи своеобразна прогноза за бъдещо-
то поведение на подсъдимия и промените в неговата личност. Тя ще 
се основава на преценката на събраните данни  за миналото и настоя-
щето на дееца. Самият законодател оправомощава съда с дискрецион-
ната власт да даде една окончателна негативна прогноза за бъдещото 
развитие на личността на подсъдимия; да достигне  предварително до 
извода, че дори след 20 или след 30 години не биха настъпили никак-
ви позитивни промени в личността на подсъдимия и той би представ-
лявал все така заплаха за обществото. Никой съдебен състав в по-къ-
сен момент след влизането в сила на подобна присъда няма правомо-
щието да преразгледа и измени вида на наложеното наказание според 
действащото ни законодателство. Липсата на механизъм за прераз-
глеждане на първоначалната преценка на съда за непоправимост на 
осъдения води до предварителното игнориране на каквато и да било 
възможност за настъпването на положителна промяна в резултат на 
корекционното въздействие (което по същество води и до отричане на 
необходимостта от такова, след като диагнозата е поставена – „не-
поправим” завинаги). От друга страна, „изграждането на сигурна 
прогноза за развитието  на поведението на дееца до края на живота 
му само въз основа на отделни факти от настоящето е непосилна 

                                                 
11 Вж. в този см. Н. Орманджиева. За понятието изключително тежко престъпление в 
наказателния кодекс. Съвременно право, 2003, № 3, с.80-81, както и Н. Орманджиева.  
За някои особености на престъпния деец като предпоставка за прилагане на наказа-
нието доживотен затвор без замяна. Съвременно право, 2004, № 4, с.34-35 
12 Вж. в този см. Н. Орманджиева. За някои особености на престъпния деец като пред-
поставка за прилагане на наказанието доживотен затвор без замяна, с.40-43, И. 
Пушкарова, цит. съч, с.5-6. 
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задача и отговорност. Не е възможно предварително да се обхванат 
всички обективни и субективни фактори, които ще повлияят на по-
нататъшния живот на извършителя. Поради това изводите на съ-
да, че той може или не може да бъде поправен, винаги ще бъдат 
относителни.”13 

Доживотният затвор без право на замяна лишава от смисъл как-
вато и да било корекционно-възпитателна дейност с тази категория 
лица. Чрез него не могат да бъдат постигнати никакви пенологични 
цели, освен физическото предпазване на обществото от конкретните 
индивиди, осъдени за извършени от тях изключително тежки престъп-
ления, без оглед на това – дали те и след определени продължителни 
периоди от време продължават да представляват заплаха или не. За 
тях липсва каквато и да било  перспектива за бъдеща промяна на вида 
на наказанието им, което има необратими психологически последици 
върху личността им и води до постепенната им деградация.  

След влизането в сила на промените в НК от декември 1998 г.  
общо на 48 лица смъртното наказание  е заменено с доживотен затвор 
без право на замяна.14 Към януари 2014 г. по данни на Президентската 
институция 57 лица изтърпяват такава присъда. 15  

Последният проект за нов Наказателен кодекс не предвижда 
включването на наказанието доживотен затвор без право на замяна 
сред санкциите за извършено престъпление. В чл. 47, ал. 2 е регламен-
тирано, че за особено тежки умишлени престъпления се налага нака-
зание доживотен затвор, като в чл. 49 е уредена възможността след 
изтърпяването на 15 години (при това наказание не се предвижда за-
читане на работните дни) наказанието да бъде заменено с лишаване от 
свобода за 15 години по предложение на прокурора и с решение на 
съда. С други думи, възприета е съдебна процедура, каквато понас-
тоящем се прилага за наказанието доживотен затвор с право на замяна 
(чл.чл.449-450 от НПК). При отхвърляне предложението на прокурора 
ново такова е допустимо с изтичането на срок от две години. Това за-
конодателно решение е много по-рационално и отговаря както на ре-
                                                 
13 Н. Орманджиева, цит.съч, с.42-43. 
14 Вж П. Василев. Доживотният затвор без замяна не стряска престъпниците- 
http://defakto.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1
%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/1309/ 
15 http://www.segabg.com/article.php?id=683474 
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дица международни документи на Съвета на Европа във връзка с из-
търпяването на наказанията с продължителен срок лишаване от сво-
бода, така и на тенденциите в съвременната наказателна политика. 
Това законодателно  предложение не се възприема еднозначно както 
от широките обществени кръгове, така и от научната общност и прак-
тикуващите юристи.16     

 
Режимът на изтърпяване на наказанието доживотен затвор и 
доживотен затвор без право на замяна 
 

Освен със своята изключителност като тежест на последиците 
наказанието доживотен затвор без право на замяна се изтърпява и при 
особено рестриктивен режим, наложен със самото действащо законо-
дателство – Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража. Той по същество не се различава от този, уреден в отменения 
Закон за изпълнение на наказанията. В литературата с основание се 
отбелязва, че режимът на изтърпяване на наказанието лишаване от 
свобода често се подценява при обсъждането на санкционните после-
дици, защото вероятно се счита, че той е по-скоро технически, откол-
кото въпрос по същество. Всъщност режимът на изтърпяването му (а 
това е свързано с конкретните условия, при които се осъществява то-
ва) има или поне би трябвало да има по-голямо значение за ефектив-
ността на наказанието, отколкото за продължителността му.17 Както 
отбелязват пеналистите, по своята същност и съдържание доживот-
ният затвор е лишаване от свобода, а необходимите елементи на това 
наказание се състоят в изолация от обществото с настаняване в специ-
ализирани места; подчиняване на определен режим, регулиращ ця-
лостно живота на осъдения; ограничения  върху други права и въз-
можности главно в областта на труда и общественото осигуряване.18 
Посочените елементи характеризират и доживотния затвор, като сро-
кът му е без значение с оглед съдържателната част на наказанието. 
Изтърпяването на наказанието доживотен затвор в отделни затвори 
                                                 
16 Вж становището на проф. Ал.Стойнов – 
 

http://defakto.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1
%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/1309/ 
17 Вж. Л. Груев, цит. съч, с. 158 
18 Вж. А. Гиргинов, З. Трайков, цит. съч, с.187. 
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или отделения към други затвори цели реалната изолация на осъде-
ните от останалите лица, изтърпяващи наказание лишаване от сво-
бода.  

Едновременно с въвеждането на доживотния затвор в санкцион-
ната система на Наказателния кодекс през 1995 г. съответни промени 
са осъществени и в Закона за изпълнение на наказанията /отм./ с 
включването на текстовете чл. 127а-127д.19 Съгласно чл. 127б, ал. 1 
съдът е длъжен да определи на осъдения на доживотен затвор да за-
почне да изтърпява наложеното му наказание първоначално при „спе-
циален режим” (който се счита за най-суровия по съдържание). След 
промените от 1998 г. (когато е въведено и наказанието доживотен 
затвор без право на замяна), през 2002 г. с поредни изменения в ЗИН 
за двата вида наказание е определен един и същ първоначален ре-
жим.20 Неговото съдържание се изразява в това, че осъдените се 
настаняват в постоянно заключени помещения при засилен надзор и 
охрана. Режимът им може да бъде заменен с по-лек при изтичането на 
най-малко 5 години (без да се взема предвид времето на предварител-
ното задържане под стража) и при добро поведение от страна на осъ-
дения.(чл. 127б, ал. 2). Решението се взема от комисия от персонал на 
затвора и други длъжностни лица и подлежи на обжалване пред 
Министъра на правосъдието. Правната регламентация предоставя ши-
роки дискреционни правомощия на администрацията без да я об-
вързва да се произнесе положително при наличието и на двете законо-
ви предпоставки.   

Законът е отменен с приемането през 2009 г. на Закона за изпъл-
нение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.21 Правната 
уредба по отношение осъдените на доживотен затвор и доживотен 
затвор без право на замяна е уредена в чл.чл. 197-199, но тя по своето 
съдържание не се отличава от тази в отменения закон. 

Макар и в доктрината да е прокарано становището, че е от изклю-
чителна важност е да бъде намерен подходящият режим за всеки 
конкретен деец в конкретната ситуация, отколкото ефективността да 
се търси чрез определяне на по-дълъг срок на наказанието22, в закона 
не е въведена възможност за преценка и на компетентния орган, опра-
вомощен да изменя режима в по-лек, това да бъде направено преди 
изтичането поне на 5 години и при условие, че осъденият е показал, 
                                                 
19 ДВ, бр. 50 от 01.06.1995 г. 
20 ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г.  
21 ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., в сила от 1 юни с.г. 
22 Л. Груев, цит. съч, с.158. 
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че поведението му е белязано от позитивни промени. Нещо повече, 
през 2012 г. с изменение в закона е регламентирано, че осъдените на 
тези два вида наказание, поставени при строг режим, се настаняват в 
постоянно заключени помещения.23 С други думи, дори и да бъде про-
менен след 5 години режимът на тази категория лишени от свобода, 
те ще продължат да бъдат изолирани от останалата затворническа по-
пулация с изключение на едночасовите разходки на открито и време-
то за храна, което е извън килията.  

Изолацията на тази категория затворници от останалите лишени 
от свобода се спазва и при тяхното конвоиране, лечение, свиждане, 
престой на открито. (чл.214 от Правилника за приложение на ЗИНЗС). 
Същевременно те нямат достъп до вестници, телевизия, филми.   

Липсва каквато и да било убедителна аргументация относно не-
обходимостта осъдените на тези два вида доживотен затвор да бъдат 
държани в пълна изолация от останалата затворническа популация са-
мо поради факта на определената им санкция и без оглед личностните 
им характеристики и особености и показаните от тях положителни 
промени в личността, ако такива са настъпили. 

Анализът по-горе сочи, че de jure в българското законодателство 
не съществуват правни способи за промяна на наложеното наказание 
доживотен затвор без право на замяна. Наред с това режимът, при 
който се изтърпява то, въобще не е свързан със съображения за сигур-
ност с оглед личността на осъдените лица, а произтича от нормите на 
закона и правилника автоматично. 

 
Правомощието на Президента по чл. 74 от Наказателния 
кодекс 
 
Единственият извънсъдебен способ, допустим съгласно българ-

ското законодателство, чрез който доживотният затвор без право на 
замяна може да бъде заменен с по-леко наказание (доживотен затвор с 
право на замяна или лишаване от свобода) или да се стигне до оконча-
телно освобождаване от изтърпяването на наказанието, е помилване-
то. Този правен институт е в прерогативите на президента, съгласно 
конституционното му правомощие по чл. 98, т. 11 от Конституцията, 
който го определя  с формулата „упражнява право на помилване”.  

Съдържанието на правото на помилване не се развива на консти-
туционно ниво, а се определя в Наказателния кодекс (чл. 74 НК). По 

                                                 
23 ДВ, бр.103 от 28 декември 2012 г., в сила от 1 януари 2013 г. 
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своята същност то е акт, чиито правни последици водят до освобож-
даване от изтърпяване на наложено наказание. Тези правни последи-
ци са пряката и единствена цел на помилването. То се прилага по от-
ношение на законосъобразно наложени от съда наказания с влезли в 
сила присъди за извършени престъпления и по дефиниция е мотиви-
рано от хуманни съображения. Правната редакция на нормата до 2006 г. 
е обща и припокрива съответния текст на Конституцията. През 2006 г. 
тя е допълнена, като изрично е конкретизирано, че това правомощие 
на президента включва и възможността да опрости или замени смърт-
ното наказание, доживотния затвор без замяна и доживотния затвор.24 
Неговата правна уредба по същество предоставя дискреционно право-
мощие на държавния глава, който по свое усмотрение може да го уп-
ражни и да помилва осъденото на доживотен затвор лице. 

Доколкото наказанието доживотен затвор без право на замяна е 
единственото, след постановяването на което на практика съдебната 
власт няма никаква по-нататъшна компетентност за неговата промяна  
и за последващо облекчаване на наложената санкция, затова в доктри-
ната се поддържа, че тези осъдени не са равнопоставени с всички ос-
танали осъдени лица пред държавния глава по отношение на правото 
си на помилване. Това се обосновава с факта, че за тях то е единстве-
ната възможност за подобряване на положението им и единствено при 
този вид наказание „помилването не се конкурира с никакво друго 
средство за редукция на репресията”.25  

По утвърдена традиция, намираща своето конституционно осно-
вание в чл. 104 от Конституцията, помилването е в прерогативите на 
вицепрезидента, чието решение е безусловно и неотменимо. То не 
подлежи на никакъв вид контрол – нито от съдебната, нито от изпъл-
нителната или законодателната власт. В своята дейност по осъществя-
ване на това правомощие вицепрезидентът винаги е бил подпомаган 
от помощен орган – комисия от експерти, които след проучването на 
всяка постъпила молба, отправя съответно предложение до вицепре-
зидента. 

През 2012 г. във връзка с решение на 41-то Народното събрание  
от 15.02.2012 г. за създаване на Временна парламентарна комисия за 
проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата 
при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и да-
ване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и 

                                                 
24 ДВ, бр.75 от 12 септември 2006, в сила от 13 октомври 2006 г. 
25 И. Пушкарова, цит. съч, с. 7-8. 
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лишаване от него през периода 22.01.2002 – 22.01.2012 г.26 група на-
родни представители отправя искане до Конституционния съд за да-
ване на задължително тълкуване на чл. 98, т. 11 от  Конституцията на 
Република България. С решение № 6 от 11 април 2012 г., постановено 
по к.д. № 3/2012 г.27 конституционните съдии постановяват, че помил-
ването като правомощие на президента не е обвързано с предвидени 
от закон конкретни основания и може да бъде упражнено от него във 
всеки случай, когато той прецени да прояви милост към осъденото 
лице. Няма пречка законодателно да се определят процедурите чрез 
които се реализират правните последици на помилването, но Консти-
туцията не предвижда със закон да се определя или ограничава осъ-
ществяването на правомощието по чл. 98, т. 11 от Конституцията. 
„Недопустимо от гледна точка на конституционната уредба обаче 
е със закон да се определят или ограничават основанията, самостоя-
телността на преценката и мотивите за осъществяване от прези-
дента на правомощието по чл. 98, т. 11 от Конституцията. Кон-
ституцията не допуска също да бъдат ограничавани по вид наказа-
нията по Наказателния кодекс, които подлежат на помилване, как-
то и от неговия обхват да се изключват една или друга категория 
осъдени лица.“28 Конституционният съд приема, че, помилвайки, пре-
зидентът е длъжен да търси баланса между основните конституцион-
ни ценности и принципи, като с оглед на конкретния случай следва да 
е в състояние да прецени на кои от тях да даде предимство. Във всич-
ки случаи при упражняването на правомощието си по чл. 98, т. 11 от 
Конституцията президентът следва да се ръководи от разбирането, че 
проявява висша милост, но едновременно с това е длъжен да гаранти-
ра справедливостта. Поради това е и недопустимо както на законода-
телно ниво да се изведат предпоставките за помилване, така и да се 
осъществява контрол върху това как той осъществява това свое пра-
вомощие.  

До 2012 г. не са съществували писани правила за работа на коми-
сията, подпомагаща вицепрезидента във връзка с процедурата по по-
милването. За пръв път непосредствено след встъпването му в длъж-
ност настоящият президент със свой Указ от 23 януари 2012 г. делеги-
ра правомощието си за помилване на вицепрезидента и учредява 
Комисия по помилването. С Указ № 80 от 23 февруари 2012 г. са ут-
                                                 
26 Обн. ДВ, бр. 15/2012 г. 
27 Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г. 
28 Решение № 6 на КС, т. 3 от произнасянето по повод правомощието по чл. 98, т. 1 от 
Конституцията. 
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върдени Правила за работа на комисията.29 Макар и в заглавната им 
част да е записано, че  Правилата „представляват система от прин-
ципи и насоки, от които членовете на Комисията по помилването се 
ръководят в своята работа” те имат по-скоро чисто процедурен ха-
рактер. Положителният момент във връзка с приемането им се състои 
в това, че е въведена практиката за публикуване на тримесечни справ-
ки и ежегодни доклади за работата й, което безспорно създава по-
голяма публичност. Това обаче едва ли може да обоснове наличието  
de facto  на по-големи гаранции относно реалното упражняване на 
президентското правомощие за помилване. В този смисъл е и изразе-
ният скептицизъм на някои правозащитници у нас.30 От 1990 г. (кога-
то е наложен мораториумът върху смъртното наказание) до средата на 
2014 г. има само един случай на помилване на лице със смъртна при-
съда от 1990 г. С Указ от 21 януари 2013 г. по предложение на Коми-
сията към вицепрезидента, като наказанието му е заменено с доживо-
тен затвор със замяна.31 

 
Еволюцията в практиката на Европейския съд по правата на 
човека 
 

В своята практика Европейският съд по правата на човека не-
изменно се е придържал към становището си, че постановяването на 
                                                 
29 Правилата за работа на комисията могат да бъдат прочетени на следната страница: 
http://www.president.bg/?show=search&q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D
1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1
%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B
E%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE 
30 Михаил Екимджиев счита, че правилата за работа на Комисията  не съдържат нито 
условията, при които се упражнява правомощието на президента, нито процедура, по 
която това може да стане и осъденият на „доживотен затвор без замяна” не знае какво 
би могъл да направи, за да получи шанс за помилване. „Утвърдените правила, макар и 
своеобразна крачка напред в развитието на процедурата по помилване, не внасят 
дължимата яснота относно възможностите на лицата, изтърпяващи наказание „до-
животен  затвор без замяна” да поискат помилване. Правилата са формулирани 
твърде общо и се отнасят само до структурата на Комисията по помилването и до 
начина, по който тя заседава и взима решения. Правилата не съдържат примерно или 
изчерпателно изброяване на условията, при които осъдените на „доживотен затвор 
без замяна“ биха могли да поискат помилване, нито процедурата, по която президен-
тът разглежда искането“. 
 

- http://www.legalworld.bg/32628.strasburg-dava-ton-za-otmiana-na-dojivotniia-zatvor-bez-
zamiana.html 
31 Вж. Отчет на Комисията по помилването за периода декември 2012 – януари 2013 г.: 
www.president.bg/docs/1361184965.docx  
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доживотна присъда срещу пълнолетен извършител само по себе си не 
е забранено или  несъвместимо нито с чл. 3, нито с която и да било 
друга разпоредба на Конвенцията.32 При все това Съдът намира, че, 
ако бъде постановена такава присъда, която не подлежи на намалява-
не, като се отнема на лицето всякаква надежда за освобождаване, това 
би могло да повдигне въпроси в светлината на чл. 3.33 В светлината на 
своята практика той приема, че доживотната присъда не се определя 
като наказание, което не подлежи на намаляване поради самия факт, 
че може да бъде изтърпяна изцяло. Основният въпрос, който се поста-
вя в такива случаи, е относно това – дали наложеното на съответното 
лице наказание може да се определи като неподлежащо на намаляване 
и дали един осъден на доживотен затвор има шансове да бъде осво-
боден. Съдът счита, че за да бъдат удовлетворени целите на чл. 3, е 
достатъчно една доживотна присъда да подлежи на намаляване de jure 
или de facto.34 В своето решение по делото Кафкарис срещу Кипър той 
приема, че ако националното право дава възможност за преразглежда-
не на доживотната присъда за целите на нейната замяна, облекчаване 
или прекратяване или условно освобождаване на затворника, незави-
симо че предвиденият процесуален ред е от извънсъдебно естество 
(тъй като става въпрос за правомощието на президента да помилва 
затворника по предложение на Главния прокурор), това само по себе 
си е достатъчно, за да се удовлетворят изискванията на чл. 3 (§§102 - 
103 от решението на Голямото отделение).35 Макар и мнозинството от 
съдиите да се обединяват около мнението, че не е налице нарушение 
на чл. 3 от Конвенцията36, забележително е, че част от тях считат, че 
самият факт на налагането на това наказание вече представлява нару-

                                                 
32  Kotälla c. Pays-Bas, no 7994/77, décision de la Commission du 6 mai 1978; Bamber c. 
Royaume-Uni, no 13183/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988;  Sawoniuk c. 
Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI  
33  Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII ; Einhorn c. France (déc.), 
no 71555/01, CEDH 2001-XI, Stanford c. Royaume-Uni (déc.), no 73299/01, 12 décembre 
2002; Wynne c. Royaume-Uni (déc.), no 67385/01, 22 mai 2003 
34 Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 98, CEDH, 12.02.2008 
35 Подробен анализ на решението на Голямото отделение по това дело и отзвукът от не-
го в практиката на отделни европейски държави /Холандия и Великобритания/ се съ-
държа в статията на проф. Дирк Ван Зилр Шмид Outlawing Irreducible Life Sentences: 
Europe on the Brink? - Federal Sentencing Reporter, Vol. 23, No. 1, pp. 39–48, ISSN 1053-
9867 electronic ISSN 1533-8363.  
  ©2010 Vera Institute of Justicehttp://www.ucpressjournals.com/reprintInfo.asp. DOI: 
10.1525/fsr.2010.23.1.39. 
36 Решението за липса на нарушение на чл. 3 е взето с 10 на 6 гласа мнозинство. 
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шение на чл. 3.37 Най категорично това е изразено в подкрепящото 
мнозинството особено мнение на съдия Никълъс Браца, който ясно 
заявява: „Аз вярвам, че е дошъл моментът Съдът да заяви ясно, че 
постановяването на едно неотменимо наказание доживотен затвор, 
дори и ако става въпрос за пълнолетен престъпник, по принцип е 
несъвместимо с чл. 3 от Конвенцията”.  

 
Шест години по-късно този момент действително настъпва, когато Голямо-

то отделение на Съда прави обрат в своето виждане по въпроса относно наказа-
нието доживотен затвор. Междувременно ще бъдат постановени и други реше-
ния, включително и по български дела, в които той няма да намери нарушение 
на чл. 3 от Конвенцията във връзка с подобни оплаквания на  жалбоподатели, из-
търпяващи наказание доживотен затвор без право на замяна, поради предвидена-
та възможност за помилване, уредена в чл. 74 от НК.38  

На 9 юли 2013 г. Голямото отделение на Европейския съд по правата на чо-
века постановява своето решение по делото Vinter and Others v. The United 
Kingdom.39 В него той приема, че само по себе си това наказание би било в съот-
ветствие с чл. 3, ако съществува шанс за освобождаване на осъдения и възмож-
ност за преразглеждане на това наказание, защото един затворник може да бъде 
лишен от свободата си, само ако има законни пенологични основания за това, 
свързани както със защитата на обществото, така и с неговото поправяне и ресо-
циализация. При това балансът между всички тези цели не следва да бъде раз-
глеждан статично, а в динамика и може да се променя в хода на изтърпяване на 
наказанието. Дори и в самото начало налагането на толкова сурово по вид нака-
зание да бъде  оправдано, ситуацията може да се промени след известен дълъг 
период от време, поради което тя трябва да подлежи на преоценка. Ако затвор-
никът остане в затвора без никакви изгледи за освобождаване и без възможност-
та неговата присъда да бъде преразгледана, той  никога не може да изкупи прес-

                                                 
37 В своето особено мнение съдиите Тюлкенс, Кабрал Баретто, Шпилман, Фура- 
Сандстрьом и Йебънс изтъкват, че основният въпрос, който е в сърцевината на настоя-
щото дело е относно съвместимостта на доживотния затвор или на едно неотменимо 
наказание на чл. 3 от Конвенцията. В настоящия момент това е един въпрос от изклю-
чителна важност, като се вземат предвид наблюдаваните тенденции в редица европей-
ски страни за удължаване на наказанията, свързани с лишаване от свобода. Позовавай-
ки се на  редица международни документи както на Съвета на Европа, така и на Евро-
пейския съюз, в които е подчертано, че наказанията, освен техния санкциониращ харак-
тер трябва също така и да благоприятстват за ресоциализацията на осъдените. Макар и 
доживотният затвор да е предвиден в законодателствата на болшинството държави, то-
ва съвсем не включва, че осъденият ще прекара в затвора до края на дните си. В по-го-
лямата част от законодателствата се предвижда преразглеждането на наложените нака-
зания, както и възможността за освобождаване на такива лица след изтичането на оп-
ределен брой години зад решетките.  
38 Това са решенията по делото Йоргов (ІІ) срещу България от 21.02.2011 по жалба  
№ 36295/02 и Йордан Петров срещу България от 24.01.2012 по жалба № 22926/04 г. 
39 жалби №№. 66069/09, 130/10 и  3896/10 
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тъплението, което е извършил. Тогава каквото и да бъде неговото поведение в 
затвора, не може да се очаква напредък към рехабилитация. Затова Голямото от-
деление приема, че би било несъвместимо с човешкото достойнство едно лице 
насилствено да бъде лишено от свободата си без да се положат усилия за негово-
то поправяне и рехабилитация  и да не  му се предостави възможността един ден 
да си възвърне тази свобода.  

Съдът съвсем недвусмислено и категорично посочва, че в тези държави, в 
които националното право не предвижда възможността за преразглеждане  на 
постановената присъда, наказанието доживотен затвор без право на замяна нару-
шава изискванията, произтичащи от чл. 3 на Конвенцията (§ 121 от решението). 
„Един осъден на доживотен затвор без право на замяна има правото да знае 
от самото начало на своето наказание какво трябва да направи, за да бъде 
неговото освобождаване предвидимо и какви са приложимите условия за това. 
Той има правото да знае в кой момент неговото наказание ще бъде преразгле-
дано или би могло да бъде поискано преразглеждане на присъдата. “(§122) Във 
връзка със срока, в който би следвало националните власти да преразгледат пър-
воначално постановената присъда той посочва, че държавите имат свободата на 
преценка да определят минималния срок, след който да пристъпят към тази про-
цедура. Все пак, Съдът, позовавайки се на анализа на редица международни до-
кументи, намира, че в срок не по-дълъг от 25 години след постановяването й би 
следвало да се задейства специалният механизъм за преразглеждане на присъда-
та, след което би следвало периодично  тя да се повтаря (§120) . 

Принципите, залегнали в решението, анализирани по-горе, белязаха поврат 
в стандартите на Европейския съд по повод съвместимостта и съответствието на 
наказанието доживотен затвор без право на замяна с чл. 3 от Европейската кон-
венция. Те бяха приложени и в неговото решение по делото Харакчиев и Толумов 
срещу България, постановено на 8 юли 2014 г.40. 

 
Двамата жалбоподатели са осъдени съответно на доживотен зат-

вор без право на замяна (за първия с влязла в сила присъда през 2004 г.) 
и на доживотен затвор със замяна  (за втория  с присъда от 2000 г.) за 
извършени от тях въоръжени грабежи, придружени с по две убийства. 
Г-н Харакчиев изтърпява присъдата си в Старозагорския затвор, а  
г-н Толумов – в Пловдивския. 

Те повдигат оплаквания по повод твърде строгия режим на 
изтърпяване на наказанията, на който са били подложени и който 
тяхно мнение е в нарушение на чл. 3 от Конвенцията.  Според тях с 
изключение на ежедневния 1 час за разходка, оставането им заключе-
ни за останалото време в изолирани от останалите затворници килии, 
без достатъчно проветряване, течаща вода, достъп до тоалетна, отоп-

                                                 
40 Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (Applications nos. 15018/11 and 61199/12), 8 July 
2014. 
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ление, недостатъчна хигиена, храна и медицински грижи – всички то-
ва има за свой ефект нечовешко и унизително третиране. 

Г-н Харакчиев повдига оплакване по чл. 3 и на плоскостта на 
самия характер на наказанието доживотен затвор без право на за-
мяна, отнемащо му всяка надежда за живот извън затвора от момента 
на налагането му. Според него това е нечовешко и унизително наказа-
ние, което е в нарушение на чл. 3, защото липсва недискреционна 
процедура, допускаща замяната му с по-леко. 

На плоскостта на чл. 13 двамата повдигат оплаквания, че не са 
разполагали с никакво ефективно вътрешноправно средство за защита 
по повод оплакванията си по чл. 3. 

В решението си по основателност Съдът прави подробен преглед 
на  санкциите в българското наказателно законодателство от Ос-
вобождението и първия наказателен закон до настоящия момент 
/включително и на относимите текстове от проекта за нов НК/, като 
подробно се спира на дебатите в българския Парламент по повод от-
мяната на смъртното наказание и въвеждането на новите видове нака-
зания – доживотен затвор със и без право на замяна. Той анализира 
наред с това правомощието за помилване на Президента и практиката 
по прилагането му от 2002 г. до настоящия момент и въведените пра-
вила в работата на комисията по помилване към президента през 2013 г. 
Отделено е внимание и на  тълкувателното решение на Конститу-
ционния съд от 11 април 2012 г. относно правомощията на Президен-
та по чл. 98, т. 11 от Конституцията, свързани с упражняването на 
правото на помилване. (§§51-83) 

Направен е преглед и на практиката на българските съдили-
ща по ЗОДОВ и по чл. 256-257 от АПК при разглеждането на дела за 
лоши условия в затворите и твърде строгия режим на лишените от 
свобода със и без право на замяна. Представена е и правната рамка 
относно „специалния режим” на изтърпяване на наказанието на осъ-
дените на доживотен затвор съгласно ЗИН (отм.) и действащия 
ЗИНЗС от 2009 г. 

Съдът посочва наред с това и относимите международни акто-
ве и други международни инструменти на ООН и на Съвета на Европа, 
както и констатациите от всички доклади на Комитета за превенция 
на изтезанията (CPT) при неговите посещения в български затвори от 
1999 г. до 2012 г.(§§165-174). Той взема предвид и докладите на Бъл-
гарския хелзинкски комитет във връзка с битовите условия в затворите. 
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Европейският съд анализира в два самостоятелни аспекта  
оплакванията по чл. 3. 

Първият е по повод режима и условията на изтърпяване на 
наказанието доживотен затвор. Европейският съд припомня, че е 
изяснил стандартите за съответствието на това наказание с чл. 3 в 
своето решение от 12 април 2012 г. по делото Babar Ahmad and Others 
v. the United Kingdom (nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 
67354/09, §§ 200-21541, както и в това на Chervenkov v. Bulgaria42  
(no. 45358/04, §§ 60-66 от 27 ноември 2012 и Ananyev and Others v. 
Russia, nos. 42525/07 and  60800/08, 10 January 2012).  
                                                 
41 Съдът посочва, че забраната за мъчения, нечовешко или унизително третиране е абсо-
лютна и не може да бъде оправдавана от вида на извършеното деяние и от поведението 
на съответния индивид. За да не попадне в хипотезата на чл. 3, третирането не трябва 
да превишава един минимален праг на суровост, който е характерен за законно наложе-
ните наказания. Оценката на това минимално ниво е относителна. Тя зависи от всички 
обстоятелства по случая, като продължителността на третирането, неговите физически 
и психически последици, а в някои случаи – здравословното състояние на жертвата. Не 
е задължително целта на третирането непременно да е свързана с унижаването на чо-
вешкото достойнство, макар че това също се взема под внимание. Извън тези общи 
принципи Съдът взема предвид още няколко компонента, чрез които преценява дали 
изтърпяването на наказанието доживотен затвор преминава онзи минимален предел на 
суровост, отвъд който третирането може да бъде оценявано като унизително или нечо-
вешко, а именно: строгият режим с пълна изолация на затворника от всякакъв социален 
живот без оглед на опасността на индивида, което може да доведе до пълен разпад на 
личността; възможностите за отдих и упражнения на открито (разрешението за преби-
ваване на открито по 1-2 часа на ден и пълната изолация в останалото време е намерено 
за несъвместимо с чл. 3 - Moiseyev v. Russia, no. 62936/00, § 125, 9 October 2008); отра-
жението на задържането върху психичното здраве (особено при болни пациенти).  
42 Съдът посочва, че чл. 3 задължава държавите да създадат условия за изтърпяване на 
наказанието лишаване от свобода, които да зачитат човешкото достойнство. Изключва-
нето на лишен от свобода от затворнически колектив само по себе си не представлява 
форма на нечовешко отношение. В много държави съществуват режими с по-голяма 
степен на строгост спрямо лишени от свобода, за които се предполага, че са опасни, 
които целят да предотвратят бягства, нападения или безпорядък в затворническия ко-
лектив. Тези режими се базират на отстраняване от затворническата общност, което е 
придружено със засилени мерки на контрол. Но оставането в изолация, макар и оправ-
дано при определени обстоятелства, не може да се налага до безкрай и трябва да се тър-
сят алтернативни решения по отношение на лица, считани за опасни. Нещо повече, за 
да се избегне и най-малкият риск от произвол, решението за продължаване на дългия 
престой в изолация следва да е сериозно мотивирано. Властите трябва да отчитат про-
мените в положението на жалбоподателя и в неговото поведение. Социалната изолация, 
която по същество представлява „затвор в затвора“, може да бъде прилагана по изклю-
чение и само след като бъдат взети всички предпазни мерки, както е посочено в § 53.1 
от Европейските правила за затворите. (§§60-64). Съдът приема, че всяка форма на изо-
лация, ако не е придружена от умствено или физическо стимулиране, би могла да дове-
де в дългосрочен план до пагубни последици, изразяващи се във влошаване на умстве-
ните способности и социалните умения (Йоргов с/у България (№2), ж. № 36295/02, р. 
от 02.09.2010, §83. 
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Съдът изрично подчертава в решението си, че когато прави пре-
ценка по повод повдигнатите оплаквания, той насочва вниманието си 
не толкова върху самото национално законодателство, а как то е при-
лагано във всеки отделен случай (Savičs v. Latvia, no. 17892/03, § 134, 
27.11.2012 – специално по повод режима на изтърпяване на наказа-
нието доживотен затвор). 

Той установява нарушение на чл. 3 поради комулативния ефект 
на условията на задържане, в които са поставени жалбоподателите, а 
именно: пълната им изолация в продължение на 21-22 часа на ден в 
килиите, макар че останалите затворници са били в съседство; незадо-
волителните материални условия в продължение на 12 и 14 години 
/респективно за всеки един от тях/; липсата на подходящи форми на 
физическо или умствено стимулиране; ограничени възможности да 
прекарват на чист въздух.  

Съдът отбелязва, че такава изолация на затворниците може да бъ-
де оправдана само поради особени съображения за сигурност. Подоб-
на мярка не е основателна в случаите на жалбоподателите. Особено 
по отношение на втория от тях, за когото самото Правителство приз-
нава, че още със самото си постъпване в затвора е показал старание и 
усърдие за спазване на правилата и не е създавал никакви проблеми и 
рискове за околните и за себе си. Затова и Съдът посочва, че няма 
обяснение кое е налагало той да продължи да бъде на такъв режим. 

Друг аспект, който се анализира в тази връзка и се установява не-
съответствие с изискванията на чл. 3, е разходките на открито и оси-
гуряването на някакви занимания или дейности, които да осмислят 
пребиваването в местата за лишаване от свобода. Съдът достига до 
извода, че  до голяма степен това ограничение е в резултат на автома-
тичното прилагане на разпоредбите на вътрешното законодателство 
относно режима на изтърпяване на наказанието, а не толкова – поради 
съображения за сигурност с оглед поведението на осъдените. По по-
вод лошите битови условия Съдът отбелязва, че този проблем много-
кратно от 2005 г. е бил констатиран в редица негови решения срещу 
България.43 Той „е поразен” по повод липсата на тоалетни в килиите и 

                                                 
43 Kehayov v. Bulgaria, no. 41035/98, § 71, 18 January 2005; I.I. v. Bulgaria, no. 44082/98,  
§ 75, 9 June 2005; Iovchev v. Bulgaria, no. 41211/98, § 134, 2 February 2006; Yordanov  
v. Bulgaria, no. 56856/00, § 94, 10 August 2006; Dobrev v. Bulgaria, no. 55389/00, § 129,  
10 August 2006; Malechkov v. Bulgaria, no. 57830/00, § 140, 28 June 2007; Kostadinov  
v. Bulgaria, no. 55712/00, § 61, 7 February 2008; Gavazov v. Bulgaria, no. 54659/00, § 108, 
6 March 2008; Radkov (no. 2),no 18382/05, §§ 48-49,1- February 2011; Shahanov,  
no. 16391/05, § 53 , 10 January 2012,; Sabev v. Bulgaria, no. 27887/06, § 99, 28 May 2013. 
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разрешението само по три пъти на ден да се посещават санитарните 
възли. (§ 211) 

Съдът достига до извода, че анализираните аспекти на  режима 
на изтърпяване на наказанието и на материалните условия, в 
които се реализира то, взети заедно, са достатъчно сериозни, пора-
ди което ги квалифицира като форма на нечовешко и унизително 
отнасяне и установява нарушение на чл. 3.  

 

По повод самото наказание доживотен затвор без право на за-
мяна Съдът припомня, че по принцип държавите имат свободата да 
определят системата от наказания и че налагането на доживотен зат-
вор само по себе си не е забранено или несъвместимо нито с чл. 3, ни-
то с която и да е друга разпоредба на Конвенцията, позовавайки се на 
подхода си по делото Kafkaris v. Cyprus и в делото Йоргов срещу 
България (2) по повод необходимостта преценката за съвместимост с 
чл. 3 да бъде основана на критериите за целесъобразност на наказа-
нието и за възможността юридически и фактически то да подлежи на 
промяна. 

 

В българското решение Европейският съд препотвърждава нова-
та си практика и посочва основните препоръки, формулирани в дело-
то Vinter and Others v. The United Kingdom, които би следвало да са на-
лице, за да бъде наказанието доживотен затвор съвместимо с чл. 3 от 
Конвенията, а именно: 

a) Чл. 3 следва да бъде тълкуван като създаващ възможност за 
преразглеждане на наказанието доживотен затвор, за да могат власти-
те да преценят дали има промени в поведението и живота на затвор-
ника, показващи прогрес в посока на неговата рехабилитация и дали 
има пенологични основания за продължаване изтърпяването на това 
наказание. (§119) 

б) Вземайки предвид свободата на преценка, която е предоставе-
на на държавите в областта на наказателното правосъдие и определя-
нето на наказанията, не е задача на Съда да предписва в каква форма 
/съдебна или изпълнителна/ следва да бъде осъществяван този конт-
рол или да определя кога трябва да се извърши подобен преглед. Но 
сравнително правният преглед сочи, че би било препоръчително съз-
даването на подобен специфичен механизъм, който би гарантирал 
преразглеждане на случая след изтичането на един период не по-дъ-
лъг от 25 години, както и периодичен контрол след това. (§120) 

в) В случай, че националното законодателство не предвижда въз-
можността за подобен последващ контрол по отношение на целия пе-
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риод на изтърпяване на наказанието доживотен затвор, то няма да 
съответства на стандартите на чл. 3 от Конвенцията (§121) 

г) Независимо от бъдещото преразглеждане на поведението му не 
би било съвместимо с изискванията на чл. 3 осъденият на доживотен 
затвор да бъде задължен да чака неопределен брой години докато  из-
търпява наказанието си, преди да може да подаде искане за прераз-
глеждане, ако още към момента на налагане на наказанието доживо-
тен затвор не са регламентирани юридическите условия за това. По-
добна липса на регламентация би противоречала както на принципа 
на юридическата сигурност, така и на общите принципи за качеството 
„жертва” по смисъла на този терми, залегнал в чл. 34 от Конвенцията. 
Освен това, в случаите, когато това наказание не подлежи на замяна 
по вътрешното право, би било несериозно да се очаква от един зат-
ворник да е заинтересован да полага усилия за собствената си реаби-
литация, ако не знае дали в някакъв неопределен бъдещ момент ня-
каква процедура би могла да се предприеме, за да бъде евентуално ос-
вободен. Следователно, когато националното право не предвижда ме-
ханизъм или възможност за преразглеждане на наложеното наказание 
доживотен затвор, несъвместимостта му с чл. 3 от конвенцията в този 
аспект възниква от момента на налагане на това наказание, а не в ня-
какъв последващ етап от изтърпяване на присъдата. (§122) 

Подходът по анализираното българско дело е приложен и в съв-
сем скорошното решение на Европейския съд László Magyar v. 
Hungary44, по което бе установено нарушение на чл. 3 от Конвенцията 
поради липсата на каквато и да било възможност за преразглеждане 
на наложеното наказание доживотен затвор. 

По жалбата на г-н Харакчиев Съдът отбелязва, че жалбоподате-
лят не оспорва непропорционалността на наложеното му наказание 
във връзка с извършените от него престъпления или че вече не съ-
ществуват основания за продължаващото му лишаване от свобода. 
Той констатира, че българското законодателство не предоставя пра-
вомощия на съда да преразгледа веднъж наложеното наказание и да 
го измени. Затова подлага на анализ доколко правомощията на прези-
дента да упражни правото си на помилване са били състояние да до-
ведат до подобна промяна след датата, когато присъдата на г-н Харак-
чиев е влязла в сила (ноември 2004 г.). Европейският съд констатира, 
че до октомври 2006 г. (когато е изменен чл. 74 от НК и изрично е 
уредено правото на помилване по отношение на осъдените на наказа-
                                                 
44 жалба № 73593/10,  р. от 20.05.2014 г. - 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144109 
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ние доживотен затвор) това право не е било изрично и ясно записано 
в закона, макар и да не е имало и такава забрана за прилагането му. 
Той отбелязва наред с това, че в този период това право не е било ни-
то веднъж упражнено, поради което достига до извода, че de jure не е 
било възможно да бъде изменена присъдата на жалбоподателя. 

Що се отнася до приложимостта de facto на това правомощие, 
Европейският съд отбелязва, че неяснотата относно президентската 
компетентност в тази насока и несигурността при тълкуването на  
чл. 98, т. 11 от Конституцията са предизвикали сезирането на Консти-
туционния съд.45 Това дава основание на Съда да заключи, че през 
съответния период не са съществували възможности да се разчита, че 
президентът ще упражни това свое правомощие. Нещо повече, до на-
чалото на 2012 г. (когато са утвърдени  правила за работа на Комисия-
та по помилването и решението на КС, който очертава обхвата на то-
ва правомощие и начина на прилагането му) по същество не са съ-
ществували предпоставки за промяна на ситуацията с лицата, осъдени 
на наказание доживотен затвор без право на замяна. 

Затова за времето от ноември 2004 г. и до началото на 2012 г. 
жалбоподателят не е можел да се надява присъдата му бъде намалена. 
През този период не са съществували никакви формални или нефор-
мални гаранции в този смисъл. Няма и нито един пример, в който то-
гава президентът да е упражнил това свое правомощие по отношение 
на лице, изтърпяващо подобно наказание.  

Европейският съд приема, че ситуацията е променена с приема-
нето на Указ № 80 за работата на Комисията по помилването към 
Президента през февруари 2012 г. начинът, по който той упражнява 
своите правомощия за помилване, тъй като процедурата по помилване 
се основава на ясни правила за освобождаване или редуциране на на-
казанието. Съдът прави подробен преглед на работата на тази коми-
сия, основавайки се на нейните месечни доклади и достига до извода, 
че наказанието доживотен затвор без право на замяна, наложено на 
жалбоподателя, поне формално, може да се счита, че би могло да се 
редуцира след януари 2012 г. Струва ми се, че подобен извод е твърде 
пресилен, като се вземе предвид твърде процедурния характер на 
Правилата и прекомерно предпазливите стъпки към упражняването на 
института на помилване, които не на последно място са предизвикани 
от опасения за негативни обществени реакции. 

Позовавайки се на решението на Голямото отделение по случая 
Vinter and Others, Съдът подчертава, че макар и Конвенцията да не 
                                                 
45 Виж решение № 6 от 11 април 2012 г. по к.д. № 3/2012, обн. Д.В.бр. 31 от 20.04.2012 г. 
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предвижда правото на реабилитация, властите са длъжни да дадат на 
всяко едно лице, осъдено на доживотен затвор без право на замяна, 
някаква перспектива, колкото и слаба да е тя, че то един ден може да 
получи свободата си. За да бъде тази възможност истинска и осезае-
ма, властите би следвало да предоставят на затворниците възможност 
за включването им в различни програми и дейности, макар и чл. 3 да 
не им налага изрично подобни задължения. Съдът отбелязва, че през 
последните години се наблюдава тенденция към поставянето на по-
силен акцент върху ресоциализацията и реинтеграцията на лишените 
от свобода. Нещо повече, самата цел на всяко едно наказание /вкл. и 
по чл. 36 от българския НК/, е лицето да бъде поправено  и превъзпи-
тано. Ето защо, колкото и широка да е свободата на преценка на дър-
жавата при определянето на режима и условията на изтърпяване на 
това наказание, тези аспекти не могат да бъдат пренебрегнати от Съда 
и той не може да остане безразличен към тях.  

В конкретния случай, въпреки някои промени в режима му в зат-
вора, на практика жалбоподателят остава  постоянно заключен в ки-
лията си и изолиран от останалите затворници, с много ограничени 
възможности да осъществява социални контакти или да работи през 
целия период на  неговото лишаване от свобода. По мнение на Съда, 
вредните ефекти на този еднообразен режим, съчетан с незадоволи-
телните материални условия, в които той е бил поставен, сериозно от-
слабват възможността за неговото реформиране. С оглед на горните 
съображения, Съдът заключава, че е налице нарушение на член 3 от 
Конвенцията.  

Както в решението си по László Magyar v.Hungary, така и в нас-
тоящото дело, Съдът изрично отбелязва, че повдигнатите оплаква-
ния от жалбоподателя, както и установяването на нарушение на 
чл. 3 по  жалбата на г-н Харакчиев  не могат да се тълкуват по на-
чин, който  му дава перспектива за предстоящо освобождаване. (§ 268) 

В този смисъл ми се струват твърде пресилени изказаните стано-
вища, че решението на Европейския съд дава основание на Главния 
прокурор да поиска възобновяване на всички дела, по които има 
постановени такива присъди на осн. чл. 421, ал. 2 НПК и да поиска 
отмяната им, ако не последват съответните законодателни промени.46 

Съдът намира за необходимо да се произнесе и на основание чл. 46 
от Конвенцията – т.е. да препоръча на властите какви общи мерки 
следва да предприемат, за да изпълнят точно решението му по повод 
                                                 
46 http://www.legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-
dojivotniia-zatvor.html 
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установените нарушения на Конвенцията, които разкриват системен 
проблем, установен и по-рано47 и биха могли да доведат до нови ре-
шения в същия смисъл. Той постановява, че България следва да ре-
формира, за предпочитане – по законодателен път, правната рамка, 
регламентираща режима на изтърпяване на наказанието по отношение 
на осъдените на доживотен затвор със и без право на замяна. Тази ре-
форма е препоръчвана неизменно във всички доклади на CPT. Тя на-
лага промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража. В частност следва: (а) да бъде премахнат автоматизмът на 
определяне на твърде суровия режим на задържане и изолация на 
всички затворници, на които са наложени тези наказания и (б) да се 
създадат разпоредби, които предвиждат, че може да се наложи специ-
ален режим за сигурност само въз основа на индивидуална оценка на 
риска на всеки затворник, осъден на такова наказание и да не се при-
лагат за по-дълъг период, отколкото е строго необходимо (§ 280) 
Подобни препоръки той отправя и към унгарското правителство в ре-
шението си László Magyar v. Hungary(§§70-72)48. 

Самият факт, че в решението е отделено специално място за пре-
поръки към Правителството, е достатъчно показателен за очакванията 
на Съда към властите да изпълнят задълженията си и да предприемат 
съответните стъпки за промяна на законодателството по начин, който 
да е съвместим с Европейската конвенция и практиката на Съда в 
Страсбург. В противен случай страната ни е изправена пред реалния 
риск да бъде многократно съдена от всички лица, на които са наложе-
ни  двете най-тежки наказания.  

При това новата политика на Съда е жалби с аналогични оплаква-
ния, по които вече има произнасяне, да бъдат групирани, пренасочва-
ни към комитет от трима съдии и изпращани на Правителството с 
предложения за сключване на споразумения. Следователно, всяко ед-
но прекомерно забавяне би „струвало” в прекия смисъл на думата 
доста скъпо както на българската държава, така и на всеки един данъ-
коплатец. в този смисъл цялата правна общност и неправителственият 
сектор би следвало да обединят усилията си, за да повлияят за случва-
не на необходимите промени.  

                                                 
47 виж Chervenkov,  §§ 50 и 69-70, и Sabev,  §§ 72 и 98-99, цитирани по-горе. 
48 Съдът постановява, че Унгария ще трябва да извърши реформа на системата за пре-
разглеждане на доживотните присъди, за да се гарантира, че при преценката на всеки 
един случай, ще се изследва доколко продължаващото лишаване от свобода е базирано 
на законни основания и да се даде възможност на доживотните затворници да са наясно 
с условията и реда за предсрочно освобождаване. 
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РЕЗЮМЕ 
 

В данной работе сделан анализ действующего болгарского уго-
ловного законодательства насчет наказания пожизненное тюремное 
заключение без права на замен, рлежима исполнения этого наказания, 
а также сдуществующие возможности его изменения при помощи 
института помилования. Правовая регуляция обсуждается в свете 
стандартов, воспринятых Европейским судом по правам человека 
насчет соответствия этого наказания статье 3 в новейшей его прак-
тики (установленной решением от 9 июля 2013 г. Большой палаты по 
делу Vinter and Others v. The United Kingdom). В статье анализировано 
решение Суда по делу Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (решение от  
8 июля 2014 г.), в свете которых требуются  изменения в действую-
щего законодательства и практики, потому что они не соответствуют 
на этом этапе требованиям Европейской конвенции по правам чело-
века. 

 
 
 

SUMMARY 
 

The article discusses the existing law on life imprisonment without the 
possibility of parole, the prison regime for those serving life without parole 
and the chances for a change of this type of punishment by the power of 
pardon. The regulatory framework was examined in consideration of the 
newly set standards of the European Court of Human Rights in compliance 
with Art 3 of the Convention (see the judgment Vinter and Others v. The 
United Kingdom, 9 july 2013). In this regard, the judgment of the Court on 
the case Harakchiev and Tolumov against Bulgaria recommends reforms 
of the existing law and legal practices which are currently in violation with 
the European Convention on Human Rights.  
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АКТЪТ ЗА ПРИХВАЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

ПО РЕДА НА ДОПК 
 

гл. ас. д-р Красимир Мутафов* 
 

 
Актът за прихващане и възстановяване /АПВ/ е сред най-често 

издаваните актове от органите на Националната агенция по приходите1. 
По своята правна същност той е индивидуален административен 

акт, който с оглед на материята, в която намира приложение опреде-
ляме като индивидуален финансов акт. Като такъв, той има всички 
особености характерни за индивидуалните административни актове 
/ИАА/ по реда на АПК, но едновременно с това притежава и специ-
фичните белези присъщи за останалите видове АУДЗ2. 

В правната литература има изразено становище, че като вид ин-
дивидуален административен акт, АПВ би следвало да бъде причис-
лен към конститутивните актове с оглед характера на волеизявление-
то и правният ефект, които актът поражда, т.е. с оглед на неговото 
действие3.  

Приема се, че ако са налице предвидените в закона условия, орга-
нът по приходите е длъжен да издаде акта и да извърши прихващане, 
което означава, че действа при условията на обвързана компетент-
ност. В правото е прието, че когато акта се издава от позицията на об-
вързана компетентност по правило той е декларативен. От това прави-
ло обаче има изключения, тъй като не винаги, когато акта се издава 
при обвързана компетентност той е декларативен. Конкретен пример 
в това отношение е АПВ поради факта, че самото прихващане не  
настъпва по силата на закона, а е последица от неговото издаване, 
което означава, че е конститутивен по правната си същност4. 
                                                 
* Авторът е доктор по право, главен асистент по финансово и данъчно право в ЮФ 
на БСУ. 
 
1 Това е предпоставено в значителна степен от месечния характер на ДДС и въведените 
във връзка с това особени правила относно прихващането и възстановяването на резул-
тата за периода – данък за възстановяване по реда на чл.92 от ЗДДС. 
2 Вж Мутафов, К. Правна същност на АУДЗ, сп. Правна мисъл, бр.3/2013, с.32-44. 
3 Петканов, Г. Прихващане и Прихващане и връщане на недължимо платени данъци,  
сп. Съвременно право, 1997, №5, с.15. 
4 Пак там. 
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Не всички актове, издадени при обвързана компетентност могат 
да се дефинират по правило като декларативни, но не бихме могли да 
се съгласим със становището, че АПВ са конститутивни по правната 
си същност. 

В правото e възприето, че делението на индивидуалните админи-
стративни актове на констативни, декларативни и конститутивни при-
тежава голяма теоретична стойност и важно практическо значение5. 

Основният критерий, който ни позволява да направим такова раз-
граничение на индивидуалните административни актове е насочеността 
на властническото волеизявление на автора на акта6.   

Според проф. К. Лазаров, декларативни са онези индивидуални 
административни актове, с които се признава или отрича съществува-
нето на едно право или задължение7. 

Проф. И. Дерменджиев определя декларативните индивидуални 
административни актове, наричани още актове-решения като такива, 
с които се признават факти и обстоятелства, засягащи права и задъл-
жения на различни правни субекти, когато тези права и задължения са 
възникнали в посочените от закона случаи преди самото издаване на 
акта на държавно управление8. 

От посочените определения за декларативните индивидуални ад-
министративни актове, се налага логичния извод, че когато компе-
тентният орган установи наличието на възникнало въз основа на зако-
на право и/ или задължение, той е длъжен да издаде съответният акт. 
По този начин с акта се декларира, признава пораждането, измене-
нието или погасяването на правата или задълженията на конкретния 
субект. Това обяснява и необходимостта от наличието на предварите-
лен етап, предхождащ издаването на този вид актове, целта на който е 
да се установят фактите и обстоятелствата, които са от значение за 
неговото законосъобразно издаване. При издаването на тези актове, 
проявата на оперативна самостоятелност е абсолютно недопустима, 
тъй като административният орган е лишен от възможността за каква-
то и да е преценка относно тяхната необходимост. След като са 
настъпили визираните в хипотезата на съответната правна норма юри-
дически факти, актът задължително следва  да се издаде.  

                                                 
5 Лазаров, К. Административен акт-понятие и видове, сп. Административно правосъдие 
бр.2/2011, с.12. 
6 Пак. там. 
7 Лазаров, К. Цит. съч..., с.13. 
8 Дерменджиев, И. Административният акт, С. 1985, с. 26,  Дерменджиев, И., Д. Костов, 
Д. Хрусанов, Административно право, С.2001, с.165. 
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От казаното до тук следва, че за да бъде един индивидуален ад-
министративен акт определен като декларативен е необходимо той да 
притежава следните характеристики: 

- с него да се признават факти и обстоятелства, които засягат 
права и задължения на правните субекти; 

- тези права и задължения да са възникнали въз основа на закона 
и преди издаването на акта; 

- органът, притежаващ компетентността да го издаде, да е задъл-
жен да го направи. 

 

През призмата на изследваната материя, когато органът по прихо-
дите установи предпоставките визирани в разпоредбата на чл.128 от 
ДОПК, той е длъжен да извърши прихващане и/ или възстановяване. 
Тези предпоставки са наличието на недължимо платени или събрани 
суми за данъци, наложени от органите по приходите парични санкции 
или други суми подлежащи на възстановяване съгласно данъчното за-
конодателство от една страна, както и  изискуеми публични вземания, 
т.е. задължения на лицето от друга страна. Фактическият състав не се 
нуждае от акт с конститутивно действие за да възникне задължението 
да се прихванат и/ или възстановят недължимо платените или събрани 
суми за данъци. Това означава, че правата и задълженията на субекти-
те в това специфично данъчно правоотношение или с други думи ка-
зано, правото и едновременно с това задължението да се извърши 
прихващане и/ или възстановяване са възникнали въз основа на зако-
на, преди самото издаване на АПВ, с който то реално се осъществява.  

Наличието на специфичен етап, предхождащ негово издаване е 
необходим за да се установят фактите и обстоятелствата, които зася-
гат правата и задълженията на активния и пасивния субект в процеду-
рата по прихващане на задължения за данъци. След като регламенти-
раните в данъчно правната норма юридически факти са настъпили, 
административният орган, упражнява своите правомощия от позиция-
та на обвързана компетентност и е задължен по силата на закона да 
извърши прихващане.   

Вярно е, че като правнотехническо действие, прихващането се из-
вършва с издаването на АПВ, но това не може да ни даде достатъчно 
основание за да приемем, че акта е разпоредителен по правната си 
същност.   

Ако допуснем хипотезата, че АПВ като вид индивидуален адми-
нистративен акт е конститутивен /разпоредителен/, то би следвало, в 
съответствие с установеното в правната теория виждане с неговото 
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издаване, непосредствено, тепърва да се създават права или задъл-
жения9. 

Правата и задълженията, които възникват за лицата вследствие на 
извършеното прихващане и/ или възстановяване не може да се каже, 
че настъпват  изначално с издадения АПВ. Или ако се позовем на кри-
терия въз основа, на които разграничаваме различните видове инди-
видуални административни актове виждаме, че властническото воле-
изявление на автора на акта е насочено точно към признаването, дек-
ларирането на настъпили преди неговото издаване права и задъл-
жения.  

Допълнителен аргумент в подкрепа на становището за деклара-
тивния характер на АПВ, можем да извлечем от тяхното правно 
действие. При този вид индивидуални административни актове/ 
декларативните/ е налице т.нар. обратно действие, което означава, че 
на техните адресати се признават права и задължения възникнали от 
момента на настъпването на предвидения в правната норма юриди-
чески факт, а не от момента, в който е издаден акта. В тази насока, 
както вече казахме по-горе, прихващането се извършва с едностранно 
властническо волеизявление на активния субект в данъчното правоот-
ношение, което има обратно действие. Това обратно действие възник-
ва от момента, в които прихващането е било възможно да се осъщест-
ви, т.е. от този момент се счита, че двете насрещни вземания се пога-
сяват. Точно поради тази причина чл.128, ал.1 изр. второ от ДОПК 
допуска да се извърши прихващане с погасено по давност задълже-
ние, когато вземането е станало изискуемо преди задължението на 
длъжника да се погасило по давност.   

Всичко това ни дава основание с достатъчна степен на категорич-
ност да приемем, че АПВ по своята правна същност са декларативни 
индивидуални административни актове. 

Изясняването на правната същност на АПВ като вид индивиду-
ален административен акт, който е декларативен по своя характер в 
немалка степен ни помага да дадем отговор на следния въпрос: Въз-
можно ли е с този вид актове, издавани от органите на администра-
цията по приходите да се установяват задължения за данъци? 

Както обърнахме внимание по-горе в настоящото изследване, 
съгласно чл.129, ал.2 от ДОПК, издаването на АПВ може да се извър-
ши след възлагането на проверка или ревизия. Независимо коя точно 
от двете форми на данъчно осигурителен контрол ще бъде приложена,  

                                                 
9 Дерменджиев, И. Административният акт, С. 1985, с.26. 
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целта която се преследва в установителния етап е да се изясни налице 
ли са предвидените в данъчния закон юридически факти, които да 
обуславят издаването на АПВ, с който да извършим прихващане и/ 
или възстановяване на недължимо платен или надвнесен данък. Във 
фазата на данъчно осигурителния контрол, органът по приходите 
трябва задължително да установи дали двете насрещни вземания са 
ликвидни и изискуеми, т.е. дали те са определени по основание и раз-
мер и е настъпил техния падеж.  

Когато тези вземания са определени със съответните влезли в 
сила актове не можем да приемем, че с АПВ се установяват данъчни 
задължения. Така ще бъде, когато ревизионният акт е отменен с вляз-
ло в сила съдебно решение и държавата дължи връщане на недължи-
мо платеното като едновременно с това на същото лице е наложена 
санкция с влязло в сила наказателно постановление за извършено 
административно нарушение на данъчното законодателство. В този 
конкретен случай, установителният етап предхождащ самото прихва-
щане не се характеризира с никаква сложност, тъй като при провер-
ката или ревизията не се налага тепърва да се установява или кориги-
ра правното основание и/ или размера на някое от двете насрещни 
вземания. Поради това и с АПВ, издаден при тази хипотеза не може 
да се твърди, че се определят задължения за данъци. 

Не винаги обаче това е така. Възможно е, а и нерядко се случва 
едно от насрещните вземания, а понякога и двете да не са определени 
с акт на административен орган или влязло в сила съдебно решение. 
Като пример в това отношение можем да посочим прихващането и 
възстановяването на резултата за данъчния период – данъка за възста-
новяване по реда на Закона за данък върху добавената стойност 
/ЗДДС/, където се издават най-много АПВ10. 

Темата на статията не ни позволява обстойно да навлезем в проб-
лематиката свързана с възникване на данъчния кредит и процедурата 
по неговото приспадане, затова само в няколко изречения ще се опи-
таме да внесем яснота върху този специфичен при облагането с ДДС 
механизъм, което ще ни помогне да обосновем становището ни, че с 
АПВ е възможно да се определят данъчни задължения. 

В 14-дневен срок след изтичане на месечния данъчен период, ли-
цата които са регистрирани по ЗДДС са задължени да подават справ-
ка-декларация. С нея, те съгласно чл.88, ал.4 от ЗДДС определят сами 
резултата си за данъчния период, който може да бъде данък за внася-

                                                 
10 Вж. чл.92-93 от ЗДДС. 
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не или данък за възстановяване. Когато сумата на начисления от ли-
цето данък за съответния период превишава тази на данъчния кредит, 
разликата представлява данък за внасяне и обратно когато величината 
на данъчния кредит превишава тази на начисления от лицето данък 
резултата за периода е данък за възстановяване11. 

При условие, че резултата за данъчния период е данък за възста-
новяване съгласно чл.92, ал.1, т.1 от ЗДДС органът по приходите е 
задължен да извърши прихващане, ако до датата на подаване на 
справката-декларация има възникнали други изискуеми и неплатени 
задължения събирани от НАП. Ако такива задължения няма или след 
извършеното прихващане остане данък за възстановяване, той се при-
спада от регистрираното лице през следващите два последователни 
данъчни периода. Следва да се обърне внимание, че ползваното от за-
конодателя понятие „приспадане” е равнозначно на прихващане12. 

Това е и най-съществената особеност на прихващането при обла-
гането по реда на ЗДДС, изразяваща се във възможността регистрира-
ното лице само да извърши приспадане на данъка през следващите 
два последователни данъчни периода. Предоставеното по силата на 
закона субективно право на лицата сами да извършват приспадане в 
никакъв случай не е абсолютно и данъкът за възстановяване няма да 
бъде върнат само защото е подадена справка-декларация, с която той 
е деклариран. Данъчната декларация, както посочихме по-напред в 
настоящия труд е частен документ по своята правна същност и прите-
жава обвързваща сила само по отношение на субекта, който я е подал. 
Освен това, посоченото субективно право на регистрираните по реда 
на ЗДДС лица е ограничено във времето и обхваща само двата после-
дователни данъчни периода след възникване на данъка за възстановя-
ване като резултат за данъчния период. 

След изтичането на този срок, ако все още е налице данък за въз-
становяване той се прихваща от органа по приходите за възникнали 
към датата на подадената за последния период справка-декларация 
задължения, събирани от НАП и/ или се възстановява на лицето. За 
целта, той трябва да предприеме регламентираната в чл.129, ал.2 от 
ДОПК процедура, т.е. да извърши проверка или ревизия.  

Основната цел на данъчно осигурителния контрол в конкретната 
хипотеза, независимо под каква форма ще бъде осъществен е да се 
установи правилно ли регистрираното лице е определило размера на 

                                                 
11 Относно понятието за данъчен кредит вж. чл.68 от ЗДДС. 
12 Петканов, Г. Прихващане и…с.19. 
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данъчната си основа, когато е изчислявало резултата си за данъчния 
период. Тъй като резултата за данъчния период представлява разлика-
та между сумата на начисления от лицето данък за извършени от него 
облагаеми доставки и сумата на данъчния кредит, обект на контрол 
ще бъдат и двете величини. Това означава, че контролната дейност, 
осъществявана в хода на установителния етап, който предхожда изда-
ването на АПВ ще бъде в две насоки. От една страна органът по при-
ходите ще трябва да установи спазило ли е лицето изискванията на 
чл.26-27 от ЗДДС при определянето на данъчната си основа, а от там 
и законосъобразно ли е определен размерът на начисления от него 
ДДС. Другото „направление” на данъчно осигурителния контрол ще 
бъде насочено към това спазило ли е регистрираното лице разпоред-
бите на закона относно възникването и упражняването на правото на 
данъчен кредит, правилно ли е определен неговия размер и т.н., като 
и в двата случая ако се констатират нередности те следва да бъдат ко-
ригирани с акта за прихващане и възстановяване. Дали ще се устано-
ви неспазване на материалния данъчен закон при определяне на ре-
зултата за данъчния период от страна на регистрираното лице и ще 
бъде ли той действително коригиран с АПВ не е толкова съществено. 
По-важното в настоящия случай е, че данъчно осигурителният 
контрол независимо от неговата форма, проверка или ревизия е насо-
чен към това да се установи правното основание и размера на взема-
нето на данъчния длъжник към държавата в качеството и на кредитор. 
А определянето на размера на вземането в настоящия казус е нераз-
ривно свързано с осъществяването на контрол относно законосъоб-
разното определяне на данъчната основа и размера на дължимия да-
нък за извършените от лицето облагаеми доставки на стоки и услуги, 
т.е. общия  размер на начисления данък, които участва като самостоя-
телна величина при формирането на резултата за данъчния период. 
Впрочем по същия начин се извършва от страна органа по приходите 
и контрол по отношение на законосъобразното определяне на данъч-
ната основа и на дължимият данък по доставките, по които лицето е 
получател и които формират величината на данъчния му кредит. От 
тук и логичния извод, че като цяло правното основание и размерът на 
вземането на регистрираното лице се установяват с издаденият АПВ, 
с който се извършва и самото прихващане и/ или възстановяване. То-
ва ни дава и основание да отговорим положително на въпроса могат 
ли с АПВ да се установяват задължение за данъци.  

Все пак ще бъде пресилено да кажем, че с АПВ винаги се опреде-
лят задължения за данъци. Това налага необходимостта от извеждане-
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то на критерий, които да ни позволи да определим кога с този вид ак-
тове издавани от администрацията по приходите се установяват да-
нъчни задължения. 

Очевидно е, че като такъв не може да ни послужи формата на да-
нъчно осигурителен контрол, тъй като както вече казахме това разде-
ление е в не малка степен условно. Според нас, основният критерий, 
който ще ни позволи да определим кога с АПВ се установяват задъл-
жение за данъци е насочеността на властническото волеизявление на 
органа по приходите в установителния етап предхождащ издаването 
на АПВ. Насочеността на властническите правомощия на органа по 
приходите ни разкриват предметния обхват на контролната дейност, 
т.е. какъв е обекта на данъчно осигурителния контрол, независимо да-
ли се осъществява под формата на ревизия или проверка. Когато 
обект на контрола освен всичко останало е и това дали лицето правил-
но и в съответствие с изискванията на приложимия материален данъ-
чен закон е определило данъчната основа и/ или размера на поне едно 
от двете насрещни вземания няма съмнение, че с издадения АПВ се 
определят данъчни задължения.  

Извън разглежданата хипотезата на прихващане и възстановяване 
на данъка за възстановяване  по реда на ЗДДС, с АПВ е възможно да 
се определят задължения и за други видове данъци. ДОПК не изключ-
ва възможността вземането на длъжника, когато то възниква въз осно-
ва на подадена данъчна декларация да бъде коригирано в посока на 
неговото намаление или увеличение, като тук отново обект на конт-
рол под формата на ревизия или проверка ще бъде данъчната основа и 
размера на дължимия данък, което неминуемо ще даде отражение на 
размера на претендираното  от лицето вземане. 

По същия начин ще стоят нещата и когато се извършва прихва-
щане за задължение, което е възникнало вследствие на подадена да-
нъчна декларация. Така определеното от лицето данъчно задължение, 
може също да бъде увеличено и намалено ако в хода на ревизията или 
проверката се установи, че не са спазени относимите към конкретния 
казус правни норми регламентиращи определянето на данъчната ос-
нова и размера на дължимия данък.  

При посочените примери именно АПВ е акта, с които декларира-
ният с данъчната декларация данък /като надвнесен или респ. дъл-
жим/ може да бъде променян както по основание така и по размер.  

Извода, който можем да направим е, че с АПВ е възможно да се 
определят задължения за данъци в случаите, когато данъчно осигури-
телния контрол, независимо от неговата форма /проверка или реви-
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зия/ във фазата на  установителния етап, предхождащ издаването на 
акта има възможност да е насочен към коригиране на данъчната осно-
ва, респ. размера на дължимия данък, който формира величината на 
вземането и/ или задължението подлежащи на прихващане.  

След като във фазата на данъчно осигурителния контрол, органът 
по приходите има правомощията да промени правното основание и 
размера поне на едно от вземанията, подлежащи на прихващане и/ 
или възстановяване с пълно основание можем да приемем, че с АПВ 
могат да се установяват данъчни задължения.  

Вторият въпрос, който можем поставим на дискусионна основа е 
възможно ли е когато е взето решение АПВ да се издаде след извър-
шена ревизия, тя да се осъществи по реда на особеното производство 
регламентирано в чл.122 от ДОПК и АПВ да породи правните после-
дици на ревизионен акт издаден по този ред?  

Законът не дава ясен и категоричен отговор, тъй като чл.129, ал.2, 
т.1 от ДОПК регламентира само, че е възможно това да се извърши 
след възлагането на ревизия. 

Самата ревизия като една от формите на данъчно осигурителен 
контрол може да бъде извършена както по общия ред/чл.112-113 от 
ДОПК/, така и по реда на особеното производство регламентирано в 
чл.122 от кодекса. Както посочихме по-горе в изследването, за да се 
премине към особената ревизия по реда на чл.122 от ДОПК е необхо-
димо едновременното наличие на следните две предпоставки – ця-
лостна липса на счетоводна отчетност или непълна такава и невъз-
можност въз основа на нея да се определи действителната данъчна ос-
нова на лицето за съответния период. Това означава, че прилагането 
на конкретната форма на ревизията не е въпрос на преценка от страна 
на органа по приходите, а негово задължение в зависимост от нали-
чието на предвидените в данъчно правната норма юридически факти.  

В тази насока е напълно възможно, когато компетентният орган е 
възложил прихващането и/ или възстановяването да се извърши след 
възлагането на ревизия в хода не нейното извършване да се установят 
едно или няколко от обстоятелствата визирани в чл.122, ал.1, т.1-16 от 
ДОПК. При наличието на подобна хипотеза, органът по приходите 
упражнява своите правомощия от позицията на обвързана компетент-
ност и не може да преценя дали да приложи или не особеното ревизи-
онно производство. Цитираната правна норма е императивна по своя-
та правна същност и не оставя никакво място за свободно усмотрение 
относно нейното прилагане от страна на административния орган.  
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Това води до логичния извод, че няма законова пречка производ-
ството по прихващане и/ или възстановяване, в случаите когато е въз-
ложена ревизия да се извърши по реда на чл.122 от ДОПК. След като 
ревизионното производство се извършва по този особен ред, напълно 
основателно можем да приемем, че издаденият след неговото при-
ключване АПВ ще породи правните последици, регламентирани в 
чл.124, ал.2 от ДОПК и ще се ползва със засилена доказателствена 
тежест по подобие на ревизионния акт по чл.122 от кодекса.  

В подкрепа на това е и факта, че законодателят в разпоредбата на 
чл.129, ал.2, т.1 от ДОПК е ползвал родовото понятие за ревизия без 
да уточни, коя точно нейна разновидност може да бъде прилагана в 
процедурата по прихващане на недължимо платени или събрани суми 
за данъци.  

 
Въз основа на казаното до тук можем да направим следните из-

води: 
- няма законови пречки, а и органът по приходите е длъжен в 

случаите, когато прихващането се осъществява след възложена ре-
визия тя да се извърши по реда на особеното производство регламен-
тирано в чл.122 от ДОПК при условие, че е установено поне едно от 
обстоятелствата, които дават основание за неговото прилагане;  

- в зависимост от вида ревизия, която ще бъде извършена е въз-
можно издаването на два вида АПВ – при редовна отчетност и по реда 
на чл.122 от ДОПК. Доколкото и двата вида АПВ, се издават след из-
вършена ревизия за тях са относими всички особености присъщи на 
ревизионните актове, които бяха изследвани по-горе в труда.  

 
Разбира се при констатиране на някое от обстоятелствата визира-

ни в чл.112, ал.1 от ДОПК, органът по приходите може по своя пре-
ценка да прекрати производството по прихващане и да премине към 
производство за установяване на данъци чрез извършване на ревизия. 
ДОПК не предвижда никакви ограничения в тази насока, а и съгласно 
чл.118, ал.1 от ДОПК с ревизионния акт може да установяват, изме-
нят или прихващат задължения за данъци, включително и да се въз-
становяват недължимо платени или събрани суми. Наличието на по-
добна алтернативност в поведението на администрацията по приходи-
те означава, че няма пречка да се приложи едната или другата проце-
дура, което също може да се ползва като аргумент в подкрепа на ста-
новището за прилагането на чл.122 от ДОПК в производството по 
прихващане, когато то се извършва след възложена ревизия. Според 
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нас е необходимо да се направи и известно уточнение, кога по прин-
цип е възможно да се стигне или по-скоро в кои случаи е допустимо и 
оправдано прихващането да се осъществи след възлагане на ревизия, 
независимо по кой ред тя ще се извърши. Тук на преден план излиза 
целесъобразността и на практика това е една от малкото възможности 
в данъчното право, при които на администрацията по приходите е 
предоставена оперативна самостоятелност да избира коя от двете 
форми на данъчно осигурителен контрол да предприеме. Основният 
критерий, който би могъл да се възприеме при този избор е това как е 
установено поне едното от двете насрещни вземания подлежащи на 
прихващане. 

В тази насока, и като се има предвид, че ревизията е основната 
форма на данъчно осигурителен контрол с оглед на нейния предметен 
обхват както и, че чрез нея се установяват задължения за данъци, ней-
ното възлагане губи смисъл, когато двете насрещни вземания са уста-
новени с влязъл в сила ИАА или акт на съда. При подобна хипотеза, 
във фазата на установителния етап, предхождащ издаването на акта, 
органът по приходите не притежава правомощията да коригира прав-
ното основание или размера на нито едно от насрещните вземания, 
независимо каква ще бъде конкретната форма на данъчно осигури-
телния контрол. По друг начин ще стои въпроса, когато едното или и 
двете насрещни вземания са установени с индивидуален администра-
тивен акт, който не е влязъл в сила или са определени от самото лице 
с подадена данъчна декларация. В такъв случай, администрацията по 
приходите може в процедурата по прихващане да коригира правното 
основание и размера на някое от вземанията и възлагането на ревизия 
няма да бъде лишено от основание. При подобна хипотеза извършва-
нето на прихващане и/ или възстановяване на недължимо платени или 
събрани суми за данъци чрез тази форма на данъчен контрол ще бъде 
целесъобразно.  

 
 
 



Юридически сборник – 2014                                                                  ЦЮН 
 

 65

РЕЗЮМЕ 
 
Статья посвящена одному из наиболее часто выдаваемых актов 

Национального агентства по доходам – акт об удержании и восста-
новлении не исчерпывающий. Рассматривается правовая природа это-
го типа актов, при попытке обосновать тезис, что в некоторых слу-
чаях можно установить обязательства по налогам. 

 
 

SUMMARY 
 

The article is devoted to one of the most commonly issued acts of the 
National Revenue Agency - the act on retention and restoration, but it is 
not comprehensive. The legal nature of this type of act is examined and an 
attempt is made to justify the idea that in certain cases it is possible to 
establish obligations for taxes. 
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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИЯТА  
ЗА СЛЕДСТВЕНАТА ВЕРСИЯ  

 
ас. д-р  Христо Павлов* 

 
 

Следствените версии са били обект на изследване както от бъл-
гарски, така и от чуждестранни специалисти. От прегледа на източ-
ниците за изследвания проблем може да се установи, че възникването 
и развитието на теорията за версиите в България е свързано с руската 
криминалистична литература. Поради това в изследването се прави 
опит паралелно да се посочат основните теоретични възгледи на бъл-
гарски и на руски автори, чрез които се проследява развитието на 
проблема за следствените версии. Отделните етапи в разработването 
на теорията за следствените версии са изследвани и съпоставени с 
научните разработки, отнасящи се до учението за криминалистич-
ните версии.  

Първите изследвания, които имат връзка с версиите, са извърше-
ни от известния руски юрист, учен и практик Владимир Иустинович 
Громов (1894 г. – 1952 г.). Той издава през 1925 г., под редакцията и с 
предговор на Н. В. Криленко, труда „Дознание и предварително 
следствие (теория и техника на разследването на престъпления)”. 
Въпреки че в това изследване не се разглежда понятието „версия”, то 
има важно теоретично и практическо значение. В него се съдържат 
първите в руската литература препоръки за планирането на разслед-
ването и построяването на съждения и умозаключения при работа с 
доказателствен материал.1  

В. Громов застъпва тезата, че в процеса на изследване на доказа-
телствата по делото разследващият орган трябва да използва индук-

                                                 
* Христо Павлов Павлов е асистент по криминалистика в Центъра по юридически 
науки към Бургаския свободен университет. Член е на Българската асоциация по кри-
минология. Докторант е на самостоятелна подготовка по научната специалност 
Криминалистика в катедра „Правни науки” към Юридическия факултет на ВСУ 
„Черноризец Храбър”. Изследванията му са съсредоточени върху проблема за версии 
като метод при разследването. 
 
1 Виж Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е издание, дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2001, с. 480 – 481. 
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тивния и дедуктивния метод на съждение. Този учен приема, че ин-
дуктивният извод трябва да се приеме от разследващия орган за не-
съмнена истина.  

В. Громов счита, че само чрез дедуктивния метод могат да се из-
граждат предположения в процеса на разследване на престъпления, 
но поставя условия за познавателната им роля, посочвайки че е твър-
де малко значението на предположенията за доказването. Той ги пос-
тавя на едно ниво с догадките. В тази връзка руският учен твърди, че 
да се построи заключение, респективно да се предприемат едни или 
други мерки при разследването (изхождайки от вероятните предпо-
ложения и догадките) е възможно единствено в тези случаи, когато 
няма възможност да се направи извод върху точно установени факти 
и когато за тези предположения има косвени данни.  

В следващите си трудове В. И. Громов уточнява и развива изло-
жените схващания. Той достига до извода, че предположения в про-
цеса на разследване на престъпления могат да се построят и по индук-
тивен път. Извежда някои от изискванията, на които трябва да от-
говаря изграденото предположение. В издадения през 1929 г. труд 
„Методика за разследване на престъпления”, той пише, че „построя-
ването на такава хипотеза, която противоречи на логиката на нещата 
или въобще се явява нелепа и не се нуждае от проверка, или даже по 
същество не допуска възможност за проверка, – разбира се, би била 
напразно изгубено време, а в други случаи би могла само да отвлече 
вниманието на лицето, извършващо разследването, от конкретните 
факти, анализ и оценка, които биха били негова надеждна насока към 
установяване на достоверни доказателства”. В. Громов посочва и дру-
ги принципни правила за построяването на такова предположение, 
като например: то трябва да се основава на фактическите данни; то 
трябва да дава възможност за проверка и др.2 

При анализа на изложените от този автор разсъждения може да се 
направи извод, че той приема изградената хипотеза за логическа пред-
поставка за планиране на разследването.  

Терминът „версия” за първи път се използва през 1935 г. от рус-
ки учени3. Те не дават определение за това понятие и не разглеждат 
логическата природа на версията. Според тези криминалисти версии 
                                                 
2 Громов, В. Методика расследования преступлений, М., 1929, с. 79 – 80. Източник - 
Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е издание, дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2001, с. 481. 
3 Криминалистика, М., 1935, с. 141. Източник - Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е из-
дание, дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001, с. 481. 
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могат да се изградят във втория етап от разследването (след провеж-
дането на първоначални следствени действия) и само тогава, когато 
чрез първоначалните следствени действия не е получена информация 
за личността и местонахождението на извършителя на престъплението. 

Въз основа на извършените изследвания тези учени правят извод, 
че версиите лежат в основата на плана на разследването. Авторите 
на цитирания учебник излагат единодушно становище, че планът 
трябва да се изгради при спазване на определена последователност: 
оценка на събрания материал; определяне на възможните версии при 
разследването; предварително отбелязване на въпросите, които трябва 
да се изяснят, с цел да се провери всяка от версиите; предварително 
отбелязване на следствените действия, които трябва да се извършат, 
за да се изяснят съответните въпроси; определяне на срок за извърш-
ване на тези следствени действия. Въз основа на това се прави изво-
дът, че списъкът от следствени действия, необходим за проверката на 
построените версии, образува плана на разследването. Всички тези 
положения все още не представляват частни криминалистични теории, а 
препоръки, основани на анализа на обобщения към този момент опит 
от разследване на престъпления.   

Три години по-късно (през 1938г.) е издаден нов учебник по кри-
миналистика, в който руският учен С. А. Голунски е автор на раздела 
„Планиране на разследването”.4 В него са описани целите, условията 
и принципите при планиране на разследването за различните видове 
престъпления и на отделните етапи от него. Дейността по планиране 
на разследването С. Голунски разделя на четири стадия: първи – из-
граждане на фактически обосновани версии, с които може да бъде 
обяснено дадено престъпление; втори – по всяка една от построените 
версии се определя кръг от въпроси, които трябва да се изяснят, за да 
се провери дадена версия; трети – определяне на кръг от следствени 
действия, необходими за изясняване на тези въпроси; четвърти – оп-
ределяне сроковете за изпълнение на всяко от набелязаните процесу-
ални действия.  

Въпреки че по това време, когато става въпрос за версия, тя се 
свързва с предположението или хипотезата, в нито един от посоче-
ните литературни източници не се съдържа определение на този тер-
мин. Едва през 1940 г. криминалистите Б. Шавер и А. Винберг правят 
първия опит за извеждане на определение за понятието „версия”. 
                                                 
4 Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений, под ред. А. Я. 
Вышинский, М., 1938, с. 329 – 347. Източник - Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е из-
дание, дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001, с. 481 – 482. 
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Според Б. Шавер, под версия трябва да се разбира „основаното от 
материалите по делото предположение на следователя за характера на 
разследваното престъпление, мотивите, заради които то е извършено, 
и лицата, които биха могли да извършат престъплението.”. Според 
него с изграждането на версии се поставя началото на съставяне на 
плана за разследването.5 

По-късно в криминалистиката се налагат и други становища, от-
носно връзката между версията и планирането на разследването. 
Автори като А. Н. Василев, А. Р. Шляхов, С. А. Голунски, В. В. Брат-
ковска и др. не отделят теорията за версиите от тази за планирането 
на разследването и ги разглеждат като едно теоретично цяло. Те твър-
дят, че проблемът за следствените версии може да бъде плодотворен 
само в съчетание с въпросите за планирането, така както самото пла-
ниране тясно и органически е свързано с изграждането и проверката 
на версиите.  

Интересни са постановките на Г. Н. Александров, който без да 
омаловажава значението и ролята на плана в следствената работа, 
счита, че подобно смесване на понятията за версия и план на разслед-
ване занижава значението на версията при разследване на престъпле-
ния. Г. Александров посочва, че версията не би следвало да се включ-
ва нито в раздела на тактиката, нито в какъвто и да е друг раздел от 
криминалистиката. Според него е необходимо да се създаде спе-
циален, самостоятелен раздел в криминалистиката – учение за версия-
та. Предложението на Г. Н. Александров обаче няма поддръжници. 
Напротив, в редица трудове, специално посветени на криминалисти-
ческата версия, техните автори неизменно свързват проблема за вер-
сията с планирането на разследването както в теоретично, така и в 
практическо отношение.6  

Голям принос за развитието на учението за криминалистичните 
версии има П. Тарасов – Родионов. През 1952 г. той извършва първата 
в правната литература класификация на версиите.7  

                                                 
5 Шавер, Б., А. Винберг, Криминалистика, М., 1940. Източник - Шмонин, А. Методика 
расследования преступлений. Учебное пособие, М., Юстицинформ, 2006, с. 307. 
6 Виж: Александров, Г. Некоторые вопросы теории криминалистической версии, 
Вопросы криминалистики, № 3 (18), М., изд. Юридическая литература, 1962, с. 3 – 19; 
Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е издание, дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2001, с. 482 – 483. 
7 Виж Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е издание, дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2001, с. 482. 
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Две години по-късно, през 1954-1955 г., започват да се използват 
термините „съдебни версии” и „следствени версии” 8, разглеждани 
като разновидност на версиите.  

В правната литература постепенно се утвърждава мнението, че 
версията е разновидност на хипотезата. Предлагат се нови определе-
ния за версията и класификация на нейните видове.9 

Към този период теоретичните основи на учението за следствена-
та версия се обогатяват с нови научни изследвания в различни аспек-
ти на тази теория с широко привличане на идеи от близки области на 
знанието – философия, психология, логика и др. Акцентира се върху 
познавателната същност на версията като ключов теоретичен проблем 
на криминалистиката. През 1962 г. П. Гиндев (в своя труд „Диалекти-
ката на познанието в наказателния процес”) задълбочено анализира 
познавателната дейност в наказателния процес. Той обръща особено 
внимание на ролята на методите на формалната логика за логическата 
правилност на съдебното мислене и за наказателнопроцесуалното поз-
нание (а оттам и за процеса на разкриване на обективната истина по 
наказателни дела).10  

През 1972 г. известният български криминалист Ив. Вакарелски 
публикува в България второ издание на учебника по криминалистика. 
Във втората глава на учебната литература е поместен параграф с 
наименование „Учение за версиите”.11 В него авторът изследва същ-
ността на версиите и ги класифицира по видове. Той разглежда пред-
мета и източниците на версиите. Обръща внимание на най-важните 
особености и изисквания в процесите по изграждането и по провер-
ката на версии.  

                                                 
8 През този период В. Теребилов публикува няколко изследвания, които са посветени 
на тази тема – Теребилов, В. Разработка следственных версий и планирование 
следствия, Расследование убийств, с. 120, М., 1954; Теребилов В. К вопросу о 
следственных версиях и планировании расследования, Сов. криминалистика на службе 
следствия, Вып. 6, М., 1955. Източник - Белкин, Р. Курс криминалистики, 3-е издание, 
дополненное, М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001, с. 482. 
9 Александров, Г. Некоторые вопросы теории криминалистической версии, Вопросы 
криминалистики, № 3 (18), М., изд. Юридическая литература, 1962, с. 3 – 19; Дубро-
вицкая, Л., И. Лузгин, Планирование расследования, М., изд. Высшая школа МВД 
СССР, 1972; Лузгин, И. Методологические проблемы расследования, М., изд. Юриди-
ческая литература, 1973; Медведев, С. Негативные обстоятельства и их использование 
в раскрытии преступлений, Волгоград, изд. ВСШ МВД СССР, 1973; Эйсман, А. Логика 
доказывания. М., изд. Юридическая литература, 1971. 
10 Гиндев, П. Диалектиката на познанието в наказателния процес, С., изд. БАН, 1962,  
с. 126 – 146. 
11 Вакарелски, И. Криминалистика, С., изд. Наука и изкуство, 1972, с. 103 – 121. 
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През същата година Н. Антов публикува статия12, в която се ак-
центира върху въпроси, които възникват в практиката при използва-
нето на хипотезата, в частност следствената версия. Той анализира 
връзката между версията и хипотезата. Н. Антов изследва значението 
на тези версионни умозаключения за процеса на разследване на прес-
тъпления.     

Развитието на познанието за версиите продължава и през следва-
щите години. Както наши, така и чуждестранни учени и изследовате-
ли изучават различни аспекти на този въпрос. Съществен принос за 
разширяване и утвърждаване на теорията за следствените версии имат 
Я. Пещак13, А. Ларин14 и Г. Арцишевски15. В тази връзка, Ц. Цеков 
                                                 
12 Антов, Н. Използуване на версията в следствената практика, сп. Соц. право, № 7, С., 
1972, с. 53 – 56. 
13 През 1976 г. Ян Пещак публикува криминалистичното изследване „Следствени вер-
сии”. В него се изследва същността и ролята на следствените версии през призмата на 
аспекта „мисленето на следователя във формата на следствени версии”. Посочват се из-
точниците на версиите и се разкрива тяхното отражение върху познавателната ценност 
на версиите, която се изменя според количеството и качеството на постъпващия до-
казателствен материал (тъй като е налице постепенен преход от вероятно към достовер-
но знание). Пещак изяснява съотношението между понятията вероятност и възможност. 
Приносно значение има изследването на интуицията при изграждането и проверката на 
следствени версии. В този труд задълбочено се разглежда съотношението между вер-
сията и хипотезата чрез правилно изясняване на общите им черти и на специфичните 
им различия. Виж Пещак, Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование, 
М., изд. Прогресс, 1976. 
14 През 1976 г. А. Ларин публикува труда „От следствената версия към истината”. 
В това изследване от различни аспекти е разгледана същността на следствената версия. 
Определено теоретическо и практическо значение има анализът на общите и специфич-
ните особености на версията и хипотезата, извършен след критичен преглед на застъпе-
ни от други автори мнения. А. Ларин предлага принципни изисквания, на които трябва 
да отговарят процесите по изграждане и по проверка на следствени версии. Правилно е 
разбирането, че в дейността на разследване може да се осигури обективност, пълнота и 
многостранност, ако се изградят много версии, а не една единствена. Приносно значе-
ние за развитието на учението за версиите има изследването на т.нар. основания (източ-
ници) на следствените версии. А. Ларин застъпва тезата, че версиите имат процесуал-
ноправна природа, независимо че съществуват редица аргументи за противното на из-
разеното от автора становище. Виж Ларин, А. От следственной версии к истине, М., 
изд. Юридическая литература, 1976. 
15 През 1978 г. Г. Арцишевски публикува „Изграждане и проверка на следствени вер-
сии”. В този труд се изследва значението на следствените версии за разследването на 
престъпления. Приносно значение имат предложените от Г. Арцишевски становища 
както за същността на следствената версия, така и за класификацията на този вид вер-
сии. Той представя логическата страна на дейността по построяване на системи от вер-
сии по наказателни дела. Задълбочено и многоаспектно е изследването, свързано с про-
верката на следствените версии. Виж Арцишевский, Г. Выдвижение и проверка следст-
венных версий, М., изд. Юридическая литература, 1978. 
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отчита, че комплексните, задълбочено направени анализи и научни 
обобщения в монографията на Я. Пещак  водят до решаване на нере-
шени въпроси и могат да повдигнат за дискусия и поставят за прецен-
ка нови проблеми. Ц. Цеков дава положителна оценка на трудовете на 
А. Ларин („От следствената версия към истината”) и на Я. Пещак 
(„Следствени версии”) като приема, че те имат сериозен принос в 
изясняването на различни аспекти на учението за следствените вер-
сии. Поотделно и като цяло, те представляват несъмнен успех в по-
нататъшното развитие на това учение.16 

През 1986 г. Й. Кунчев публикува статия17, в която подробно из-
следва същността на версиите за неизвестния престъпник. В нея се 
анализира връзката между тези версии и логически обоснованите не-
версионни предположения относно неизвестния престъпник. Авторът 
представя изключително интересна теза за отношението на версията и 
модела за неизвестния престъпник. В статията се посочва мястото на 
версиите за неизвестния извършител на престъплението в системата 
от следствени и оперативно-издирвателни версии.  

От нашите съвременни автори обстойно изследване18 на пробле-
ма за версиите при разследването извършва Е. Коцева – Владимирова. 
В своя монографичен труд тя задълбочено проучва както същността 
на версията, така и специфичните й особености, въз основа на които я 
отделя от научната хипотеза. Е. Коцева – Владимирова предлага 
структура на версиите, което има съществено теоретично и практи-
ческо значение. В нея се включват: основания на версията; изгражда-
не на предположения (правилно се приема, че предположенията във 
версията представляват нейното ядро); заключение или извод от пред-
положенията. В този труд се разглеждат и особеностите при изграж-
дането и проверката на версии при разследването. Е. Коцева – Влади-
мирова обръща особено внимание на значението на версиите за пра-
вилното протичане на разследването. 

Обширна е литературата по въпроса за същността и значението 
на версията за разследването. Някои криминалисти са посветили на 

                                                 
16 Цеков, Ц. Принос в учението за следствените версии, сп. Соц. право, № 5, С., 1977,  
с. 70 – 75. 
17 Кунчев, Й. Същност на версиите за неизвестния престъпник, сп. Соц. право, № 7, С., 
1986, с. 40 – 47. 
18 Коцева – Владимирова, Е. Версии при разследването, С., изд. Юриспрес, Унив. изд. 
„Св. Климент Охридски”, 2002. 
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тази тематика своите кандидатски дисертации19, докторски дисерта-
ции20 и сериозни монографични изследвания21. 

Въпреки обилните литературни източници, а може би поради та-
зи причина, редица положения на разглежданото учение имат диску-
сионен характер. При анализа на публикациите, свързани с мястото и 
значението на версията за разследването и нейната същност се от-
крояват някои обстоятелства, които определят потребността от про-
веждането на ново задълбочено изследване на версията. В тази на-
сока: 

На първо място, към настоящия момент все още съществуват редица 
неповдигнати и съответно – непроучени въпроси. Например, изследване 
на проблема за познавателната и насочващата разследването същност на 
версията налага както анализирането, оценяването и преосмислянето на 
някои основни идеи в областта на криминалистиката, така и използването 
на знания и аспекти от някои други научни области, като философия, 
психология, логика, евристика.  

На второ място, редица от значимите научни трудове, в които е раз-
гледан този проблем датират от 70-те и началото на 80-те години на 
миналия век, но поради динамичното развитие на законодателството, нака-
зателноправните науки, и в частност криминалистиката, се поставят нови 
и актуални проблеми и въпроси за дискусия, в това число и пред уче-
нието за версиите. 

На трето място, въпреки че версиите са били обект на изследване на 
различно равнище и досега, все още са налице редица дискусионни 
постановки на тази теория, показваща определена сложност и многоас-
пектност. В криминалистичната теория съществуват повдигнати, но все 
още неразрешени редица проблеми във връзка с версиите. Така например, 
не е напълно изяснен теоретичният проблем за същността на версиите. 
Предложени са редица различни становища относно природата им, тях-
ното място в системата на хипотезите, видовете версии. Не е достатъчно 
задълбочено изследването на функционалната роля на версиите за разслед-
ването, отделните страни на мисловната дейност, свързана с тях и др.  

На четвърто място, съществува теоретична и практическа необходи-
мост от представянето на нов цялостен модел на мисловната познавателна 
                                                 
19 Например: А. Н. Колесниченко (1952), О. В. Никренц (1954), Б. Е. Богданов (1956), А. 
Р. Шляхов (1956), И. М. Лузгин (1959), Л. Я. Драпкин (1972), Г. В. Арцишевски (1973), 
Н. Л. Гранат (1973), В. Н. Сущенко (1985), А. В. Руденко (2001), Н. С. Туренко (2006), 
и др. 
20 Например: Л. Е. Ароцкер, И. М. Лузгин, А. Р. Ратинов, А. А. Ейсман, Ян Пещак и др. 
21 Например: Е. Коцева – Владимирова, А. М. Ларин, А. Н. Василев, И. М. Лузгин, Н. 
А. Якубович, М. С. Строгович, А. И. Винберг, Л. Е. Ароцкер, О. Я. Баев, И. А. Возгрин, 
И. Ф. Герасимов, В. А. Образцов, В. Е. Коновалова и др. 
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дейност по построяване и проверка на следствени версии, с който да се де-
терминират отделните фази и стадии на този процес.  

На пето място, в криминалистичната теория не е достатъчно акцен-
тирано върху личните качества на разследващия орган, от които зависи 
правилното протичане на мисловната дейност в процеса на разследване и в 
частност – изграждането и проверката на следствени версии. Не е изслед-
вана и обратната връзка – между тази дейност и развитието на личните ка-
чества на разследващите органи.  

На шесто място, в правната литература не са разгледани подробно 
отделните страни на отношението между изграждането и проверката на 
версии и развитието на следствената практика и обучение.  

На седмо място, не е за пренебрегване и фактът, че е налице изоста-
ване при изучаването и разработването на проблема за вариантността, 
вероятността и достоверността в процеса на разкриване на обективната 
истина по наказателните дела. 

На осмо място, изводи за работата на разследващите органи по вер-
сии и за тяхната оценка на значението им за разследването могат да се по-
лучат към настоящия момент от анализа на развитието на досъдебната фа-
за на конкретни дела. Поради това, че версиите не се записват в докумен-
тацията по разследването следва изводът, че направените заключения са 
по-скоро косвени. Ето защо, за теорията и най-вече за практиката е необхо-
димо провеждането на анкетно изследване на мнението на разследващи ор-
гани за ролята и значението на версиите, чрез което да се проверят и 
потвърдят направените изводи.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Эта статья рассматривается отдельно значимых моментов в 
развитии теории следственная версия и ее значение для расследова-
ния. 

 
 

SUMMARY 
 

In this article are traced more significant separate moments of the 
development of the theory of the essence of the investigation version and 
its importance to the investigation. 
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СЪПОСТАВКА И СЪОТНОШЕНИЕ НА 
ПРИПОЗНАВАНЕТО СЪС СХОДНИ ПРАВНИ ФИГУРИ 

 
гл. ас., докторант Анна Чолакова* 

 
 

За да се изясни по-пълно правната природа на припознаването и 
да се определи по-точно неговата социална функция, е необходимо да 
се съпостави с други способи за установяване на произход, познати на 
нашето законодателство в миналото и днес. Изясняването на съотно-
шението със сходни правни фигури има за цел да открои разликите в 
приложното поле на различните способи. Особено място ще бъде от-
делено на съотношението с осиновяването поради многото допирни 
точки на двата института и проблемите в правоприлагането, които 
произтичат от това. Съпоставителният анализ в рамките на една и съ-
ща правна система е и метод за намиране на по-добри законодателни 
разрешения в рамките на един и същ обществено-културен контекст. 

 
1. Съпоставка със сходни фигури, познати на българското 

законодателство в миналото 
1.1. Припознаване и позоваване на продължително  

и непрекъснато състояние на законно дете 
Позоваването на продължително и непрекъснато състояние на за-

конно дете е способ за доказване, а не за установяване на произход, 
каквото е припознаването. Способът е уреден от чл.53 до чл.61 на 
Закона за лицата от 1907 1. 

Много и съществени са различията между двата института. Позо-
ваване на продължително и непрекъснато състояние на законно дете е 
приложимо за деца, които са родени в брак, т.е. те са „законни”, спо-
ред използваната тогава терминология, но произходът им от съпруга 

                                                 
* Анна Чолакова е асистент по гражданско и семейно право в ЦЮН при БСУ от 
ноември 2001 г. От декември 2012 г. е докторант в свободна докторантура към 
правно-историческия факултет на ЮЗУ. Работи по дисертация на тема: „Припозна-
ването”. Автор на редица публикации в областта на вещното, наследственото и 
семейното право. 
1 Обн. ДВ, бр.273 от 17 декември 1907 г., отменен на основание чл.165 от ПР на ЗЛС от 
1949 г. 
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на  майката не може да се докаже, т.к. липсва акт за раждане, който е 
доказателството за законно произхождение. Причините за това в исто-
рическия контекст на изграждащата се българска държавност могат 
да бъдат много и различни. В такива случаи Законът за лицата е пред-
виждал предявяването на граждански иск за състояние на законно де-
те. Процедурата е съдебна. Две особености отличават разглеждания 
способ: първо, активно легитимиран да предяви иска е самото дете и 
второ, става дума за доказване на вече известен произход, а не за не-
говото първично установяване. В съдебното производство ищецът 
следва да се позове на продължително и непрекъснато фактическо 
състояние, като посочи обстоятелства, които по безспорен начин до-
казват, че между него и сочения за баща мъж съществува отношение 
на произход. В процеса се е прилагало началото на писменото доказ-
ване като са се използвали семейни документи, домашни регистри, 
официални и частни актове, изходящи от бащата или от майката, от 
които е можело да се прави извод за произхода. Други обстоятелства, 
които са могли да служат като доказателство за произхода са били 
следните факти: ищецът винаги да е носил името на мъжа, когото счи-
та и сочи в иска като свой баща и ищецът да е считан от обществото и 
от семейството за дете на посочения в исковата молба мъж. 

Искът за състояние на законно дете е уреден като строго личен и 
непогасим по давност. Наследниците не са легитимирани да предявя-
ват такъв иск, но имат право да продължават започнат от техния 
наследодател съдебен процес.  

Сходство между разглеждания по-горе способ и припознаването 
се наблюдава в правните последици – и чрез двата способа се дава ти-
тул за произход. Припознаването обаче създава отношения родител – 
дете с обратна сила – от момента на раждане на детето, докато позова-
ването на продължително и непрекъснато състояние на законно дете 
само „узаконява” вече съществуващи отношения. 

 
1.2. Припознаване и обявяване на произход от двамата 

родители 
Нормативната уредба на обявяване на произход от двамата роди-

тели е в чл.145 от Закона за лицата от 1929 г. В ал.3 на посочената 
разпоредба изрично е посочено, че обявяването лично от родителя 
или от родителите на едно дете за свой плод е „равносилно на припоз-
наването му по нотариален ред”. От текста на закона могат да се на-
правят няколко извода. Първо, става ясно, че припознаване по това 
време се извършва в нотариална форма. Чрез цитираната разпоредба 
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се създава още една допълнителна възможност за извършване на при-
познаване. Може да се предположи, че става дума за „обявяване”, до-
ри устно, неформално от единия или от двамата родители на произхо-
да на тяхно дете при съставяне на неговия акт за раждане. Самият за-
кон приравнява този способ на припознаване. Затова, бихме могли да 
заключим, че „обявяването на произход от двамата родители” по 
чл.145 от ЗЛ не е отделен способ, а един нов начин за извършване на 
припознаване. 

  
1.3. Припознаване и узаконяване – legitimatio 
От особено практическо и теоретично значение е съпоставката на 

припознаването с узаконяването. Способът за установяване на произ-
ход, наречен  „узаконяване” е уреден за първи път в българското зако-
нодателство със Закона за припознаването на незаконородени деца, за 
узаконението им и за осиновяването /ЗПНДУО/ от 1890 г. Последният 
нормативен акт, който урежда узаконяването е отмененият през 1949 г. 
Закон за извънбрачните деца и за осиновяването /ЗИДО/. Способът е 
познат още в Римското право като legitimatio, а понастоящем е уреден 
в действащите законодателства на редица европейски държави от ро-
манската правна група, като Италия, Франция, Швейцария, Унгария, 
Румъния. 

Под действието на ЗПНДУО припознаването и узаконяването съ-
ществуват паралелно като припознаването, в определени случаи, е 
елемент от процедурата по узаконяване. Общото между двата инсти-
тута е, че са способи за установяване на произход на извънбрачни де-
ца. Много различия се наблюдават в правния режим и в социалната 
функция на двата института. Правните последици на узаконяването са 
„по-интензивни” от тези на припознаването. След извършването му 
извънбрачното дете добива статут на „законно” /чл.15, ал.1 от 
ЗПНДУО/.  В режима на припознаването такъв ефект не е предвиден. 
Правното разделение на децата на законни и незаконни отдавна е за-
губило своето значение в законодателствата на съвременните държа-
ви. По времето на разглеждания исторически период обаче произхо-
дът – брачен или извънбрачен – се е свързвал с различни правни по-
следици в морален и имуществен аспект.2  

Чрез узаконяване е можело да се установява само бащинство, до-
като припознаване по нашето право може да извършва както бащата, 

                                                 
2 Действащият от 1890 г. до 1947 г. Закон за наследството ограничава наследствените 
права на „незаконнородените” деца на наследодателя.  
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така и майката. Само в периода от 1940 г. до 1949 г. под действието 
на ЗИДО припознаване може да извършва само баща. Узаконяваните 
деца трябва да са вече родени, не и заченати. Могат да се узаконяват и 
починали деца, ако са оставили низходящи.  

За разлика от припознаването, което се извършва чрез едностран-
но волеизявление на припознаващия, узаконяване може да се из-
вършва по различни начини, в зависимост от конкретните хипотези и 
от действащия правен режим. Първоначално, под действието на 
ЗПНДУО от 1890 г., узаконяването е обусловено от комулативното 
съществуване на две условия: първото е припознаване от двамата ро-
дители /арг. чл.18 от ЗПНДУО/ и второто – от последващ брак между 
тях /има се предвид брак, последващ факта на раждане на детето/. Ко-
мулативното наличие на двата елемента е задължително, но се допус-
ка различна последователност между тях. Припознаването от двамата 
съпрузи може да предхожда, а може и да следва сключването на брак. 
В първата хипотеза децата добиват статут на „законни” от деня на 
сключване на брака, а във втората – от деня на припознаването. 

ЗПНДУО предвижда някои ограничения за извършване на при-
познаване, които днес не са предвидени в закона. Така например, не 
могат да бъдат припознати, респективно узаконени деца, родени от 
лица, от които дори само едното по време на зачатието е било в брач-
на връзка с друго лице. Не могат да бъдат узаконени също така и де-
цата на родители, за които съществуват пречки за сключване на брак 
между тях, като например родство или сватовство. 

С влизането в сила на ЗИДО през 1940 г. се прави съществена 
промяна в режима на узаконяването. То вече не е обусловено от при-
познаването на детето от родителите. ЗИДО предвижда узаконяването 
да настъпва по право по силата на сключен брак между тях. В седем-
дневен срок от сключване на брака бащата е бил длъжен да обяви 
пред длъжностното лице по гражданското състояние за този факт, за 
да бъде отбелязан в акта за раждане на детето „законния” произход от 
бащата. 

Освен чрез последващ брак между родителите, узаконяване може 
да се направи чрез съдебен акт – съдебно постановление при дейст-
вието на ЗПНДУО, съответно съдебно определение, съгласно ЗИДО. 
Съдебното производство е охранително. То се образува по молба на 
бащата, майката, самото дете, включително след смъртта на родителя, 
а също и по молба на низходящи на детето, ако то е починало. Спрямо 
всички посочени лица ЗИДО предвижда допълнителни изисквания, 
без които не може да се образува производство. Бащата може да поис-
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ка узаконяване чрез акт на съда, ако не е възможно да сключи брак с 
майката и при изрично съгласие на законния представител на детето, 
неговия попечител или на самото дете, ако е навършило четиринаде-
сет години. Ако бащата е в брак с друга жена, е необходимо и нейно-
то съгласие. Майката и детето могат да поискат узаконяване чрез акт 
на съда, ако родителите са били сгодени, но бракът е осуетен поради 
смърт или неспособност на бащата да встъпи в брак с майката. Също 
и ако бащата е съжителствал фактически с майката през вероятния пе-
риод на зачеване, или ако зачеването на детето съвпада с изнасилване 
или отвличане на майката, извършено от бащата. Майката и детето 
могат да поискат узаконяване чрез съдебен акт и когато бащата в пис-
ма или други документи е признал своето бащинство. 

Детето е легитимирано да поиска узаконяване от съда и след 
смъртта на бащата, ако последният приживе в завещание или друг акт 
с нотариална заверка на подписа и на  съдържанието е изявил изрична 
воля да го узакони, но при условие, че не е имал възможност да 
встъпи в брак с майката. Узаконяването чрез акт на съда поражда 
правно действие от дена на постановяването му, т.к. съдебният акт не 
подлежи на обжалване. Има едно изключение – когато узаконяването 
се извършва след смъртта на бащата, неговото действие не е от деня 
на съдебния акт, а от деня на смъртта на родителя. Прави впечатле-
ние, че за разлика от другите способи за установяване на произход, 
които имат действие ex tung – от момента на раждане на детето, при 
узаконяването не е предвидено ретроактивно действие.  

Нормативната уредба предвижда и възможности за атакуване на 
узаконяването. 

Както се вижда от анализа на института, неговата основна об-
ществена функция е била да създаде титул за брачен произход за ня-
кои категории деца. Това е било необходимо, тъй като по онова време 
е съществувала социална и правна диференциация между брачния и 
извънбрачния произход.  

В съвременното българско право с възприетия в законодателство-
то принцип за равенство на всички деца – брачни, извънбрачни и оси-
новени /вж. чл.2, т.5 от СК/, отпада необходимостта от правния инсти-
тут „узаконяване”. Неговите функции достатъчно ефективно се из-
пълняват от припознаването, за което и процедурата е по-лека. Ето за-
що считаме, че не се налага законодателна промяна по възстановяване 
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на правния институт на узаконяването.3 Неговото „възраждане” осно-
вателно би породило критики за създаване на диференциран подход 
към двата вида произход – брачен и извънбрачен, а това ще е в проти-
воречие не само с принципите на българското семейното право, а и с 
тенденциите в развитието на семейното право в глобален мащаб. 

 
2. Съпоставка и съотношение между припознаването и сходни 
правни институти по действащото право 

2.1. Припознаване и осиновяване 
2.1.1. Общи положения 
Припознаването е способ за установяване на произход, уреден в 

глава шеста от СК от 2009 г., озаглавена „Произход”. Произходът е 
предпоставка за  възникване на родство /вж. глава седма от СК/. Оси-
новяването е отделен институт на семейното право, уреден в само-
стоятелна глава осма на кодекса. И двете разглеждани правни явления 
са основни правопораждащи юридически факти на гражданското и се-
мейното право и техни основни правни институти. Разграничението 
между тях е заложено още в чл.1 от СК, който гласи: „СК урежда 
отношенията, основани на брак, родство и осиновяване...”.  

Като юридически факт на семейното право осиновяването не съз-
дава нито декларира отношения на  произход. Неговата цел е да съз-
даде чрез правни средства правни отношения  „като между роднини 
по произход” между определен кръг лица, в зависимост от вида на 
осиновяването – пълно или непълно. Когато е пълно, осиновяването 
„дава титул за произход” – осиновителите се вписват в акта за раж-
дане като родители. По това то си прилича с припознаването. Може 
да се каже, че осиновяването създава „привидност” за съответния про-
изход. Осиновяване се извършва само спрямо несобствено дете, а 
припознаване се прави по принцип на свое, но няма пречка да се на-
прави и за несобствено дете. Въпреки съществените различия, които 
очертахме, между двата института има много допирни точки и затова 
е необходимо да се направи съпоставка между тях.  

Друга обща черта на осиновяването и припознаването е, че в ос-
новата на двата юридически факта стои доброволно изявената воля на 
гражданскоправни субекти: осиновител и припознаващ. Но волята на 
припознаващия е обусловена от едно предхождащо юридическо съби-

                                                 
3 Обратно виждане е изразено от Борисов, Й. в статията „Обща характеристика на при-
познаването като способ за доброволно установяване на произход.” Правна мисъл, бр.2, 
2006 г. 
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тие – раждането /или зачеването – когато се припознава заченато де-
те/ на конкретно дете, което припознаващия счита за свое, като пра-
вило. Докато при осиновяването волята на осиновителя не е и не мо-
же да бъде изначално предопределена от раждането на конкретно де-
те. Това е така, тъй като майката на детето не може да даде съгласие 
за осиновяване преди да са изтекли 30 дни от раждането на детето 
/вж. чл.89, ал.2 от СК/. Целта на разпоредбата е да гарантира добре 
обмислено и убедено решение от страна на майката, която ражда дете 
без брак. 

Волеизявлението на припознаващия съставлява основен елемент 
от юридическия факт на припознаването. В производството по осино-
вяване съгласието на осиновяващия има определящо правно значение, 
но освен него е необходимо съгласието на осиновявания, ако е навър-
шил четиринадесет години, на неговите родители, на съпрузите на 
осиновяващия и на осиновявания, които имат същата юридическа 
стойност /чл.106 от СК/. Правните последици на осиновяването на-
стъпват по силата на влязло в сила съдебното решение за осиновя-
ване.4 

  
2.1.2. Съпоставка на предпоставките за осиновяване  

и за припознаване 
Нормативната уредба на способите за установяване на така наре-

чения „естествен” произход /презумпция за бащинство, установител-
ни искове, припознаване/ е построена върху идеята за съществуваща 
биологична връзка между  родителя и детето. При осиновяването е 
точно обратното – отсъствието на биологична връзка между осинови-
теля и детето е важно условие за действителността на осиновяването. 
Чл.80 от СК въвежда изрична забрана за осиновяване между роднини 
по права линия /за осиновяване от баба и дядо са предвидени изклю-
чения/ и между братя и сестри. Нарушението на това изискване е едно 
от основанията за недействителност на осиновяването /вж. чл.106 от 
СК/. При способите за установяване на произход наличието на биоло-
гична връзка обуславя стабилността на установения произход и е 
свързана с принципа за неговата истинност. Във връзка с прилагането 
на този принцип по отношение на припознаването е необходимо да се 
направи едно уточнение. От една страна, законът предоставя субек-
тивно право за всеки, който счита себе си за родител, да припознае 
„своето” дете /вж. чл.64, ал.1 от СК/. От друга страна, т.к. не е предви-

                                                 
4 Борисов, Й. Цит. съч. 
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ден контрол за истинност на изявлението, не е изключено съзнателно 
или поради грешка да бъде припознато и несобствено дете като това 
не засяга пряко валидността на припознаването. Тази негова особе-
ност дава основание да го определяме като „неконтролируемо по съ-
щество изявление”, като е допустимо, според теорията и в практиката, 
припознаване на несобствено дете. На такава основа допирните точки 
с осиновяването стават повече.  

Изискванията към припознаващия родител са много леки в срав-
нение с изискванията към осиновяващия. Припознаване може да из-
върши почти всяко физическо лице, стига да отговаря на изискването 
за специалната дееспособност, което от 2009 г. е 16-годишна възраст 
Няма условия за разлика във възрастта между припознаващия и при-
познавания. Не е пречка за припознаване лишаването от родителски 
права на припознаващия. Детето, което се припознава, по начало е из-
вънбрачно, но няма пречка да е родено в брак. Достатъчно е то да ня-
ма установен произход от съответния родител. В същото време изиск-
ванията по отношение на осиновяващия са значително завишени. По-
строги са правилата във връзка с неговата дееспособност, лишеният 
от родителски права не може да осиновява. Необходима е минимална 
разлика във възрастта на осиновявания и осиновяващия от петнадесет 
години. При пълното осиновяване има още едно допълнително усло-
вие – осиновяващият да е вписан в националния регистър на осиновя-
ващи. 

Различията в изискванията към припознаващ и осиновяващ са 
обусловени от правните последици на двата акта. Осиновяването се 
извършва с цел осиновеното дете да се отглежда и възпитава от оси-
новителя, докато припознаването има за цел само да установи факта 
на произхода, съответно да даде титул за произход. Не е задължител-
но след това припозналият да упражнява родителските си права, въп-
реки че, като правило, титулът за произход е предпоставка за това. 

Във връзка с правното положение на припознаваното и на осино-
вяваното дете също се наблюдават различия. За извършване на при-
познаване е необходимо детето да няма наличен произход от съответ-
ния родител. Осиновяване може да се извършва както на деца с уста-
новен произход, включително и припознати, така и на деца без титул 
за произход. Спорен в теорията е въпросът дали могат да се припозна-
ват осиновени деца, т.к. изрично правило в този смисъл от разпоред-
бата на чл.71 от СК не може да се изведе. 

При осиновяването е необходимо детето да е живо и да не е на-
вършило осемнадесет години преди подаване молбата за осиновяване, 
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докато припознаването има значително по-широко приложно поле: за 
детето не е установена максимална  възраст, освен това то може да е 
починало, ако е оставило низходящи или да е заченато. Тези различия 
произтичат от различната социална функция на двата института – ед-
на от основните функции на осиновяването е да осигури на детето ро-
дителски грижи до придобиване на гражданска дееспособност. 

 
2.1.3. Съпоставка на реда за извършване на осиновяване  

и на припознаване 
Припознаването и осиновяването протичат при съвсем различна 

процедура. Първото се извършва чрез едностранно и еднолично изяв-
ление, адресирано да компетентния административен орган, докато 
при осиновяването процедурата е съдебна, а в случаите на пълно оси-
новяване тя се предхожда от административно производство по впис-
ване в съответните регистри /чл.84 и чл.86 от СК/. Възможно е едно-
временно осиновяване от двама души, ако те са съпрузи. Предвиден е 
засилен контрол от страна на компетентните административни и съ-
дебни органи. Във връзка с припознаването ролята на длъжностното 
лице по гражданското състояние е да приеме заявлението или декла-
рацията за припознаване, да провери дали е спазена формата, дали са 
изпълнени условията на чл.71 от СК и да придвижи процедурата в ка-
чеството на техническо лице.  

Процедурата по припознаване, когато то не е оспорено, приключ-
ва с вписване на произхода в акта за раждане. След като влезе в сила 
съдебното решение за осиновяване също се прави вписване на осино-
вителя в акта за раждане – при непълно осиновяване, а при пълното се 
съставя нов акт за раждане. 

  
2.1.4. Съпоставка на правните последици 
Основна цел на осиновяването е да осигури на детето отглеждане 

и възпитание от осиновителя. С влизане в сила на съдебното решение 
целият обем от родителски права и задължения към едно биологичес-
ки чуждо дете преминава към осиновителя. Затова е предвиден конт-
рол от компетентни държавни органи след извършване на пълното 
осиновяване /вж. чл.104 от СК/. Припознаването се извършва с цел да 
се установи биологичният произход на детето и да му се даде титул за 
произход, от което, като правило, произтичат родителски права и за-
дължения, но те могат и да не се упражняват от припозналия родител 
при определени обстоятелства. 
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Съществена разлика има в правното действие във времето на два-
та акта. Припознаването има декларативен характер по отношение на 
произхода. Ето защо, то проявява правното си действие от момента на 
раждане на припознатото дете, дори когато е извършено по-късно. То-
ва е така дори и когато се припознае починало дете. Осиновяването 
по своята правна природа е конститутивен акт, който не установява и 
не създава произход, а семейно-правна връзка, подобна на връзката 
родител – дете и правните последици настъпват с влизане в сила на 
съдебното решение за осиновяване ex nunc, независимо, че се прави 
отбелязване в акта за раждане или се съставя нов такъв.5 Осиновява-
нето е изкуствено създадена правна връзка с цел да се постигнат опре-
делени социални резултати. Ето защо, ако осиновяването бъде пре-
кратено, всички правни последици се заличават /напр. отпадат преч-
ките за сключване на брак и т.н./. 

 
2.1.5. Правни изводи 
Много са сходствата между осиновяването и припознаването. 

Пълното осиновяване се счита за пречка за извършване на припозна-
ване, докато припознато дете може да бъде осиновено при наличие на 
предвидените предпоставки за това. Установеният произход не е 
пречка за осиновяване. 

Принципните различия между двата института налагат обособя-
ването им в различни глави на СК и обясняват защо правилата на еди-
ния не могат да се прилагат субсидиарно спрямо другия и обратно. В 
същото време, от гледна точка на припозналия, респективно на осино-
вителя е налице значително сходството в правните последици, но 
последиците на припознаването, особено ако детето биологически 
произхожда от автора на припознаването, са „по-интензивни”. В съ-
щото време, са налице значителни различия в процедурата – припоз-
наване се извършва значително по-бързо, по-лесно и по-евтино от 
осиновяване. Посочените по-горе изводи са породили практиката в 
някои случаи да се прибягва към припознаване вместо към продължи-
телната и скъпа процедура  на осиновяването. Това е един от пробле-
мите в практиката през последните години. Явлението се определя ка-
то „заобикаляне режима на осиновяването”. Основната причина за то-

                                                 
5 Това обяснява, например, защо срещу припозналия може да се предяви иск за издръж-
ка за минало време, докато срещу осиновителя  не може /вж. чл.149 СК/. 
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ва е, че същите правни последици, каквито то има, се постигат чрез 
много по-лекото във всяко едно отношение припознаване.6 

С новия СК от 2009 г. законодателят е завишил изискванията към 
условията и реда за осиновяване с цел по-добра защита на осиновява-
ните деца. Дали това обаче не създава допълнителна мотивация, кога-
то е възможно, вместо осиновяване да се предпочита извършване на 
припознаване? Намирането на разрешение на поставения проблем е 
една от основните задачи на настоящото научно изследване. Конкрет-
ни предложения de lege ferendae в тази връзка ще бъдат направени 
при разглеждане на отделните въпроси. Търсенето на разрешение 
следва да бъде в посока изравняване в някои отношения на изисква-
нията към двата акта, но без да се създават правила, които да демотиви-
рат желаещите да припознаят своите извънбрачни деца да направят това. 

  
2.2. Припознаване и презумпцията за бащинство 
Общото между припознаването и презумпцията за бащинство 

/чл.61 от СК/ е, че те са извънсъдебни способи за установяване на 
произход. Това е причина да има сходство, но не пълна идентичност в 
правните последици, които настъпват. Съществено е различието в 
приложното поле на съпоставяните способи. Презумпцията се е при-
ложима само при брачен произход на детето, докато припознаването 
се използва най-често при установяване произхода на деца, родени из-
вън брак, т.е. когато презумпцията е неприложима.  

Презумпцията за бащинство служи за установяване на произхода 
от баща, който е съпруг на майката към момента на раждане на дете-
то, т.е. когато двамата родители са във валиден не прекратен граждан-
ски брак помежду си. Втората хипотеза е детето да е родено до 300 
дни от прекратяване на брака. В случай, че са налице презумпционни-
те предпоставки, не е необходимо да се прави допълнително воле-
изявление. Презумпцията действа по силата на закона – ex lege. Кога-
то детето е родено по време на брака на своята майка или до триста 
дни от неговото прекратяване, длъжностното лице е обвързано да 
впише в акта за раждане като баща на детето законния съпруг на май-
ката. Нещо повече. Майката и трети лица нямат правна възможност 
да осуетят правният ефект на презумпцията чрез волеизявление или 
по друг начин. Това може да стане само по съдебен път чрез предявя-
ване на иск за оспорване на бащинство по реда на чл.62, ал.2 от СК. 

                                                 
6 В този смисъл вж. Марков. М. Помагало по семейно и наследствено право. С., 2011, 
стр.126.  
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Законен е и съпругът по унищожаем брак докато не бъде унищожен 
същия с влязло в сила съдебно решение, както и съпруг, спрямо кого-
то тече бракоразводен процес, до влизане в сила на съдебното реше-
ние за прекратяване на брака поради развод. Презумпцията действа и 
за безвестно отсъстващ баща в рамките на 300 дни от безвестното от-
съствие /вж.чл.61, ал.3 от СК/. Единствено при двубрачие, когато 
има двама съпрузи по два валидни брака, възниква конфликт на пре-
зумпции и тъй като е невъзможно да се впишат двама бащи, за длъж-
ностното лице до изясняването на въпроса не възниква задължение да 
впише родителя в акта за раждане.  

За разлика от действието на презумпцията за бащинство, за при-
познаване е необходимо изрично и формално волеизявление на лице – 
мъж или жена, което счита себе си за родител. Това изявление следва 
да бъде доведено до знанието на длъжностно лице по гражданско със-
тояние. В този момент припознаването е извършено, но преди да се 
впише в акта за раждане като титул за произход е необходимо да се 
изпълнят и други условия. Длъжностното лице не вписва веднага при-
позналия в акта за раждане на детето като родител. /С изключение на 
хипотезата на чл.66, ал.3 от СК/. Заявеното припознаване създава за 
длъжностното лице задължение да обяви припознаването на заинтере-
сованите лица и ако те не оспорят припознаването, тогава то се впис-
ва в акта за раждане. 

Особено внимание следва да се обърне на една хипотеза на кон-
куренция между двата разглеждани способа за установяване на про-
изход – презумпцията по чл.61 от СК и припознаването по чл.64 от 
СК. Възможно ли е да бъде направено припознаване на дете /родено 
или заченато/, за което има основание да се приложи презумпцията за 
бащинство спрямо баща, различен от припозналия? В тази връзка ще 
разгледаме две под хипотези. На първо място, ако детето е родено по 
време на брак, независимо от фактическите отношения между съпру-
зите, като баща следва да се впише съпругът на майката. Това е така и 
при раждане на дете до 300 дни от прекратяване на брак, ако майката 
не е сключила друг такъв. Процедурата по съставяне на акт за раж-
дане е административна и компетентният орган няма правомощие да 
изследва фактическите отношенията между родителите. Основанието 
на брачния произход има по-голяма юридическа сила от основанието 
на не брачния по неписано правило – това е в интерес на детето, т.к. 
дава по-голяма сигурност и защита на неговите интереси. Презумп-
цията за бащинство действа ex lege, а нейното действие не може да 
бъде отменено чрез гражданскоправно волеизявление. Това може да 
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стане само чрез съдебно оспорване на произхода по презумпция: пре-
дявява се отрицателен установителен иск за бащинство по чл.62 от 
СК. В подкрепа на горното е разпоредбата на чл.71, ал.1 от СК, която 
отнесена към разглеждания случай гласи: „припознаване не може да 
се извърши, докато не бъде оборен по исков ред наличният произход, 
установен с предположението па чл.61.” Горните правила следва да се 
приложат и когато детето е родено до 300 дни от прекратяване на бра-
ка. За баща ще се счита бившият вече съпруг на майката, а ако друг 
баща иска да припознае детето, първо трябва да се обори по надлеж-
ния ред наличния брачен произход.   

На второ място ще разгледаме как действа презумпцията при 
припознаване на заченато дете – когато майката, след извършване на 
припознаване на нейния плод е сключила брак с лице, различно от 
припозналия. Кое бащинство следва да има предимство и да бъде впи-
сано в акта за раждане на детето /след неговото раждане/ – бащинст-
вото по презумпция или според припознаването? Знаем, че действие-
то на презумпцията е автоматично – веднага щом се осъществят пре-
зумпционните предпоставки. Както казахме по-горе, брачният произ-
ход, респективно произходът по презумпция се предпочита. Може ли 
припознаване, извършено по-рано, на основание предимство във вре-
мето да блокира действието на презумпцията? За да отговорим на по-
ставения въпрос, е необходимо да очертаем особеностите на този вид 
припознаване. В теорията се приема, че за да произведе действие при-
познаването на заченато дете, е необходимо да се осъществи едно не-
писано условие на правото – майката да роди припознатото дете. В 
противен случай припознаването не произвежда правно действие. То-
ва разбиране е безспорно, но то не дава отговор на поставения въпрос. 
Необходимо е да се държи сметка за още една неписана отрицателна 
предпоставка – припознаването на заченато дете ще произведе дейст-
вие и ако майката не е във валиден брак към момента на раждане на 
припознатото дете. Ако майката е сключила валиден брак с припозна-
лия вече баща, то неговото бащинство, по силата на общото правило, 
ще се впише по силата на презумпцията, а не по припознаване. Не мо-
же да се подкрепи виждането, че припознаването може да конкурира 
презумпцията за бащинство на основание предимство във времето на 
извършване. Такова припознаване, ако не са налице и двете посочени 
по-горе условия, няма да породи правно действие. Тук би могъл да се 
постави въпросът, в случай, че бъде оборено действието на презумп-
цията по надлежния ред, следва ли да се извърши наново припознава-
не или то ще се приеме за валидно извършено? 
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2.3. Припознаване и искове за установяване на бащинство  
и на майчинство7  

Горните способи, които служат за установяване на произход и от 
двамата родители, се различават съществено в принципни положения 
на техния правен режим. Припознаването е доброволен, извънсъдебен 
способ, адресиран до длъжностното лице по гражданското състояние, 
докато исковете за установяване на произход се предявяват пред ок-
ръжния съд и се разглеждат в рамките на особено исково производ-
ство. Допирни точки между тях обаче могат да бъдат открити на плос-
костта на принципа за истинност на произхода. В исковия процес 
принципът за истинност на произхода се проявява с пълна сила – 
съществуващата биологична връзка между родителя и детето е основ-
ният предмет на доказване, докато при припознаването се допуска от-
клонение от този принцип. Една от отличителните особености на при-
познаването е, че е възможно, в смисъл не е недопустимо, да се при-
познава и несобствено дете. Това е така, защото процедурата не пред-
вижда проверка на биологичния произход, а и няма как припозна-
ващият баща /когато припознава баща/ да е сигурен в произхода на 
припознаваното дете. Има една хипотеза обаче, при която припозна-
ване на несобствено дете е недопустимо: когато е отхвърлен иск за 
произход поради доказана липса на биологична връзка между детето 
и родителя. Такъв родител не може след това да припознае същото 
дете. Такова припознаване явно и доказано няма да съответства на 
разпоредбата на чл.64, ал.1 от СК, според която „всеки родител може 
да припознае своето дете”. Ето защо, когато се приема, че могат да се 
припознават и несобствени деца, е необходима по-голяма точност: по 
начало не могат. И това е видно от текста на  цитираната разпоредба. 

Повод за съпоставка между двата способа – припознаването и 
установителните искове за произход – дава и разпоредбата на чл.66, 
ал.2 от СК, където е уреден искът за установяване на произход от при-
познаващия след оспорване на неговото припознаване. Легитимиран е 
само припозналият. Тук би могъл да се постави въпросът какво е 
съотношението между този иск и исковете за установяване на произ-
ход – те напълно идентични ли са или се различават. Основната раз-
лика между тях е, че бащата не е легитимиран да предявявa общият 
                                                 
7 Искът за установяване на произход от майката и искът за установяване на произход от 
бащата са уредени съответно в чл.68 и в чл.69 от СК. Това са два самостоятелни иска. 
Те имат различно приложно поле, легитимирани лица и срокове за предявяване, но за 
нуждите на настоящата съпоставка считаме, че не е необходимо да се прави отделно 
сравнение между припознаването и всеки един от тях. 
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иск за установяване на бащинство по чл.69 от СК, т.к. се счита че той 
няма правен интерес, защото може да припознае детето. При иска по 
чл.66, ал.2 от СК припозналият баща е активно легитимиран. Майка-
та, като правило, е активно легитимирана и в двата случая: тя може да 
извършва припознаване и може да предявява иск по чл.68 от СК – за 
установяване на майчинство. Практическият въпрос е как се конкури-
рат двата способа: в кои случаи майката не може да извърши припоз-
наване, а трябва да предяви иск.8 

Между двата разглеждани способа се наблюдават и някои сход-
ства. На първо място, те са приложими за всеки родител, независимо 
от неговия пол. Но докато припознаването има единен правен режим за 
майката и за бащата, то исковете за установяване на произход са под-
чинени на диференцирана уредба в зависимост от пола на родителя.  

И припознаването и исковете се използват, като правило, за уста-
новяване на извънбрачен произход9. Искът за установяване на бащин-
ство е приложим тогава, когато е неприложима презумпцията за ба-
щинство. Какво е съотношението в приложното поле на иска по чл.69 
и на припознаването. Разбира се, извънбрачният баща може винаги да 
припознае своето дете, стига произходът от баща на детето да е 
неустановен. Но припознаването е доброволен способ. Ето защо, ако 
бащата не желае да стори това, за майката и за детето законът пред-
вижда възможност да предявят иск за установяване на неговото ба-
щинство. Други случаи, при които искът за бащинство се използва е 
при оспорване на бащинството на съпруга на майката – по чл.62 от 
СК. Двата иска се съединяват в едно съдебно производство с цел про-
цесуална икономия. Интересното в случая е, че доказателствата по 
единия от исковете служат за доказване и на другия, т.к. едно дете мо-
же да произхожда само от един баща. За извънбрачния баща същест-
вува възможност само да припознае своето дете. Той не може да бъде 
ищец в иска по чл.69 и не може да оспорва брачното бащинство на 
своето предполагаемо дете. Ако майката и детето не предявят по своя 
инициатива искове по чл.62, а след това по чл.69 от СК в преклузив-
ните законови срокове, ще се стабилизира неистинското бащинство 
на детето.  

                                                 
8 По този въпрос вж. Марков, М. Цит. съч., стр.113. 
9 Има една рядка хипотеза, при която е възможно и при брачен произход на дете да се 
предявява установителен иск за майчинство: когато за раждането не са съставени доку-
менти по надлежния ред, а майката не може по-късно да извърши припознаване /напр. 
ако е починала/. В този случай бащата на детето – съпруг на майката може да предяви 
иска по чл.68 от СК. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Статья делает сопоставление добровольного признания произ-

хождения ребенка с другими способами установления прозхождения, 
которые существовали в болгарском законодательстве в прошлом и 
сегодня. Сопоставление акцентирует на различие в случаях примене-
ния этих способов. Особое место уделено сравнению с усыновлением.  

 
 

SUMMARY 
 

The article is focused on the comparison between the affiliation and 
other legal means of establishing the origin of the child in the Bulgarian 
past and present legislation. The different cases of application are defined. 
Special attention is paid to the division between affiliation and adoption.  
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ФОРМАЛИЗМЪТ ПРИ ГРАЖДАНСКО  
ПРАВНИТЕ ДОГОВОРИ И ДОГОВОРЕНАТА ФОРМА  

ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ КАТО УСЛОВИЕ 
 

гл. ас., докторант Красимир Коев∗ 
 
 

Настоящото изложение относно формализма при гражданско 
правните договори няма за цел подробно и детайлно изследване на 
формата и особено нейните видове в правото изобщо поради големия 
обем на такова изследване, а акцентира върху проследяване на прояв-
лението и развитие на формализма като принцип от гледище на него-
вия смисъл и съдържание и особено неговото отражение върху същ-
ността на договора в българското гражданско право. С оглед на тази 
цел, изложението е фокусирано само върху формализма при граждан-
ско правните договори, докато формализма при договорите от дру-
гите клонове на правото са разгледани само в сравнителен аспект, ко-
гато това е необходимо. Направен е опит за проследяване еволюцията 
на формата в гражданското договорно право от гледище на нейното 
съдържание и значение и са изследвани някои въпроси относно мяс-
тото и значението на договорената от страните форма за действител-
ност с оглед съдържанието на договорите, както и нейното значение 
от гледище на правните последици. 

 
I. Формализмът при гражданско правните сделки 
Формата на договорите като правно понятие не може да бъде из-

ведено извън принципа на формализма. Изясняването на съдържание-
то на самия формализъм по необходимост изисква да се проследи ис-
торическото му възникване, проявление и развитие като принцип в 
римското и средновековното европейско право. 

 
1. Социално психологически аспект на формализма 
Формализмът на правомерните юридически действия (ЮД), към 

които спадат и договорите, следва да бъде разгледан в няколко аспек-
                                                 
∗ Красимир Стоянов Коев е главен асистент по Облигационно право, Търговско право 
и Основи на гражданското право в Бургаския свободен университет. Докторант по 
Гражданско и семейно право в Югозападния Университет "Неофит Рилски". Адвокат 
и автор на статии в областта на Облигационното, Търговското и Морското право. 
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та за по-пълното изясняване на този принцип. От гледище на човеш-
ката психика и по-точно във връзка със способността й да възприема 
и отразява обективната реалност, формализмът в действията на чове-
ка се наложил като необходимост още от най-ранни исторически вре-
мена. През този ранен етап от развитието на обществото, човешката 
психика все още е била на сравнително примитивно ниво на възприя-
тие и отразяване на социално обществените обективни отношения. 
Нуждата от контакт между отделните членове на обществото и в тази 
връзка необходимостта от обективиране, размяна и отражение на съз-
нателните, активни и абстрактни психологически преживявания е на-
ложило търсенето на повторяем, абстрактно установен начин за 
външното обективиране на вътрешния психически живот на индиви-
да. Тези начини на обективиране на вътрешните психично-мисловни 
процеси най-напред намерили проявление под формата на битови 
обичаи и обреди, както и на религиозни служби и обреди. В сравни-
телно по-късен етап, с възникване на правото като съзнателен регула-
тор на обществените отношения, възникнали и форми на обективира-
не на психично-мисловни процеси на индивидите във връзка тази ре-
гулация. 

Възникването на такива повторяеми, идентични и абстрактни на-
чини на външно обективиране на вътрешните психични процеси на 
индивидите било израз на психологическия и социален консерватизъм 
на все още слабо развитото общество. При дадена конкретна ситуация 
от обществено социалния живот, въз основа на определена (често и 
случайна) съвкупност от психически и външно обективни причини, 
човекът извършвал по даден начин определени действия, с които це-
лял да отрази и изрази пред другите членове на обществото определе-
ни свои съзнателни психически преживявания. Ако този начин бил 
удачен за възприемане от другите членове, то те свиквали с него и се 
стремели и в бъдеще при идентични или подобни ситуация от обек-
тивната реалност да се изразяват по подобен начин. Чрез повторе-
нията на този начин се създала и наложила връзка между определено 
вътрешно усещане и неговото външно проявление, разбираемо за ос-
таналите членове на обществото. С времето и непрекъсната повто-
ряемост, това отражение и проявление като начин подсъзнателно 
се превърнало като единствено изразно средство на самото вътреш-
но усещане и преживяване и то не само по отношение на дееца, но и 
по отношение на всички членове в неговото общество. Т.е. начинът 
на външно изразяване и отразяване започнал да се асоциира подсъзна-
телно със самото вътрешно психологическо състояние, което отразя-
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вал. Възприятието на този изпитан, практикуван и повторяем начин 
постепенно го наложил сред всички членове на обществото като обра-
зец и вместо те да търсят други проявни начини, го утвърдили като 
единствен и меродавен в изразяването на конкретната връзка „вът-
решно усещане – външно изразяване” за всички идентични ситуация 
от обективната реалност. Липсата на вариативност в начина на изра-
зяване и отразяване дори се приемала за положителен момент, защото 
така се слагала една устойчивост, сигурност и стабилност в отноше-
нията между членовете на обществото. 

Разбира се, индивидуалността на човешката психика, както и 
многообразието на обективните детайли, дори и при идентични ситуа-
ции, довели впоследствие до постепенно прибавяне на някои допъл-
нителни изразни елементи към този образец. Начинът на изразяване и 
отражение започнал да включва в себе си не само такива социални и 
психически елементи, които били достатъчни, за да разкрият ясно, 
точно и безспорно съдържанието на съзнателните вътрешни психи-
чески преживявания, но и допълнителни елементи от обективната 
реалност, които по-скоро били свързани с естетически ефекти на дра-
матичност и дори на сценичност1. От гледище на елементите от обек-
тивната реалност, най-важен извор на формите за изразяване и отра-
жение се оказали повторяемите групови и индивидуални конфликти 
както в рамките на обществото, така и между него и близките му чо-
вешки общества2. Други важни извори на тези форми се явявали и 
обективни икономически отношения в обществото3. 

Именно поради посочения консерватизъм на ранните общества, 
след като една форма била вече създадена, трайно установена и 

                                                 
1 Такива елементи могат да бъдат открити при mancipatio и при traditio в римското 
квиритско право. 
2 Типично отражение на тези конфликти са ранните форми на брак чрез отвличане и на 
свидетелите при mancipdtio по jus civile. Отражение на брака чрез отвличане може да се 
открие в легендата за жените на сабините, които били отвлечени от римските мъже и 
превърнати в техни съпруги (виж Ливий Т., История на Рим. От основаването на града. 
Книга първа., С., 2004, XI.8- XI.15, стр.40-42). Според историческата наука това съби-
тие може да бъде отнесено към VIII век пр. Хр., което е време на все още не особено 
развити социално-обществени отношения в римското общество, когато бъдещият Рим 
води борба за надмощие в Latium. Традицията от тези време, обаче в областта на брач-
ното право, се е прилага дълго време след като тези конфликти са били приключили.  
3 Отражение на тези отношения са по-късната форма на брак чрез изкупуване или 
Libripens при traditio по jus civile, чиято роля първоначално наистина била да мери ме-
тала, който бил използван като мерило на стойност и средство за размяна преди да се 
появят парите като универсално средство за това. Но, дори и след появата на парите и 
навлизането им в гражданския оборот, този способ се запазил дълго време. 
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наложена, тя проявявала склонност да „надживее” конкретните обек-
тивни условия и психически преживявания, в резултат на които е въз-
никнала. Тази форма дори проявявала и самостоятелност като се обо-
собявала в общественото съзнание като самостоятелно социално пси-
хологическо явление със собствени правила и развитие. Това позволя-
вало за дълго време да се превърне в неизменна традиционна форма, 
макар социалните и икономически обществени отношения, които са я 
породили да са отмрели и да са били заместени с други. Следовател-
но, този консерватизъм водел до ясно изразен атавизъм във фор-
мата. 

Друга особеност, свързана с примитивизма и неразвитостта на 
социално психологическите отношения в обществото, се забелязва в 
броя на формалните правомерни ЮД. Колкото едно общество е по-
примитивно, толкова по-голям е броят на формалните ЮД, а аморф-
ните, доколкото съществуват, са незначително число. Формализмът 
на правомерните ЮД оказвал и обратно въздействие върху социално-
икономическите и обществено психическите процеси и отношения. 
Формата от това време като тържествен, публичен и дори драматичен 
начин на изразяване и отражение била и най-доброто средство за 
дисциплиниране и приобщаване на необузданата обществена и инди-
видуална психика към необходимостта от унифицирана форма на об-
ществена регулация. Нейният консервативен, невариативен, тържест-
вено драматичен външен вид на изява излъчвал власт, авторитет, ста-
билност, разбираемост и изисквал в това отношение безусловно под-
чинение и спазване от всички членове на обществото, независимо от 
техните социално психологически индивидуалности. 

Постепенното развитие на социално-икономическите отношения 
в обществото, предизвикало и развитие на обществено психологичес-
кото възприятие и отражение. Това довело не само до промени във 
формата на правомерните ЮД (схваната като начин на обективизира-
не и изразяване на вътрешните психологически преживявания, нагла-
си и мисли), но и до промяна в разбирането за същността й и за роля-
та й в обществената регулация. С оглед на новото разбиране за нейна-
та същност и значение, формата започнала да се превръща от неизме-
нимо правило в изключение. Нейното приложение вече зависело не от 
социално психологическия консерватизъм на обществото, а само от 
обективни прагматични подбуди. Индивидуализмът при договаряне-
то, отговарящ в най-голяма степен на действителната воля, желания и 
интереси на страните с оглед на новите социално-икономически отно-
шения, превърнал аморфните правомерни ЮД в преобладаващи. Фор-



Юридически сборник – 2014                                                                  ЦЮН 
 

 96

мата вече не следвала някаква необходимост за обществено психоло-
гическо изразяване като начин на унификация на обществена регула-
ция, а това довело до загуба на тържественост, външен блясък, драма-
тизъм и сценичност, така присъщи на древните общества. След като 
вече се определяла само по силата на закона и появата й била мотиви-
рана от обективни прагматични подбуди, тя включвала в себе си по-
прости, логично прагматични елементи, които позволявали не само 
по-голяма индивидуална свобода на външно изразява, но и допускали 
и по-точно изразяване на действителната психологическа воля на су-
бектите. 

 
2. Формализмът в римското право 
Един от най-старите източници на запазено писано право в 

Европа, което няма основно легендарен характер, е законодателство-
то, изразено в т.нар. XII таблици4. То още е известно като квиритско 
право. Правната мисъл на създателите им била все още подчинена на 
социално психологическия консерватизъм. Затова, тя се характеризи-
рала със строг формализъм на правомерните ЮД, изразяващ се в тър-
жественост, сценичност и драматизъм на изразните средства, с психо-
логическа грубост и конкретност (каузалност) в регламентацията. По 
тези причини в квиритското право все още липса разграничение меж-
ду форма и същност на правомерния юридически акт. Една устано-
вена форма изразявала едновременно и същността на юридическия 
акт без все още да се схваща само като външен начин на изразяване 
на тази същност. Идеята да се търсят други изразни форми за същия 
юридически акт била чужда на правното мислене. Целта била всяка 
форма с повторението си да се запечати в общественото и индивиду-
алното съзнание и да се наложи като единствено приложима в сходни 
или идентични случаи. От тук произтичала една много важна особе-
ност на тогавашния формализъм – формата била не само начин на 
обективиране и отражение на вътрешни психически нагласи и пре-
живявания, но тя изразявала и самата идея, същност и съдържание 
на тези нагласи и преживявания без да допуска никаква вариатив-
ност в това отношение. Т.е. форма на един юридически акт и същ-
ност и съдържание на същия били тъждествени. 

                                                 
4 Виж Ливий Т., История на Рим. От основаването на града. Книга трета., С., 2005, 
III.34, стр. 89. Според историческите извори, XII-те таблици са създадени от специално 
избран децимвират между 451-449 г. пр. Хр. и са „обнародвани” пред римския народ 
като медни плочи, неподвластни на времето и поставени на Форума. 
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Формализмът се изразявал в специална външна тържественост, 
която следвало по недвусмислен начин да изрази идеята и съдържа-
нието на самия акт. Тази външна тържественост се обективирала 
със строго определени думи и фрази (формули), които не просто слу-
жели като средство за обозначаване и изразяване на дадена мисъл, 
но те били и самата мисъл във външно сетивни образи. Във връзка с 
формализма си, различните актове имали и различна, но строго опре-
делена сценичност за изразяване на тържествените формули: монолог 
при еманципацията, диалог при стипулацията и дори разговор между 
три лица в случаите на in iure cessio. Тази сценичност изисквала не са-
мо произнасянето на тържествени формули, но и изразяването им със 
специфични тържествени движения (жестове) като слагане на ръка 
върху вещта, слагане на метала във везните и претеглянето му и т.н.. 
В сцените, субектите на правото участвали като своеобразни актьори 
не само със специфични реплики, но според вида на акта и те били 
строго определени като брой и като качество: страните по актовете, 
частни и/ или длъжности лица като свидетели, жреци или светски ма-
гистрати. От днешно гледище квиритската форма на сделките и дру-
гите юридически действия била истинска драма (представление), коя-
то изисквала и предполагала точно определени фрази и движения на 
точно определени като брой и качество участници. 

 

Формализмът на сделките се изразявал и в следните две отношения:  
а/. Само сделка, осъществена в единствено предвидената форма 

водела до правни последици. И най-малкото отклонение или грешка 
във формата, независимо дали ставало дума за формула, жест, брой 
или качество на участниците водело до недействителност на акта. И 
обратното – точното спазване на формата водело до възникване на 
строго определени правни последици. Тези последици обаче, не зави-
сели от липсата или наличието на други неформални уговорки между 
страните. И при липса и при наличие на такива – последиците винаги 
били едни и същи. Последиците не зависели и от действителната 
индивидуална воля на страните. Затова квиритското право не познава-
ло възможността една сделка да се отмени поради това, че е била 
сключена при заблуждение, измама и дори принуда и насилие. Щом е 
била спазена формата, тя не допускала наличието на друга воля. Фор-
мата изразявала само и единствено една общоприета воля, така както 
следвало за този вид сделка и щом формата е спазена, значи е била 
изразена единствено тази воля без вариативност и пороци.  
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б/. Смисълът на всяка фраза (формула) се тълкувал по един един-
ствен начин – непосредствения и общоприетия. Недопустимо било да 
се предположи, че някоя от страните по сделката може да употреби 
формула, влагайки в нея някакво друго значение или смисъл. 

Икономическото и териториално разрастване на късната Репуб-
лика, започнало след Втората пуническа война, обаче променило пре-
обладаващия аграрен характер на стопанството като навлезли редица 
нови търговско производствени отношения, което се отразило 
съществено на гражданския оборот. Значително нараснал броя на 
сключваните сделки, а от завладените региони навлезли и някои мест-
ни особености при сключването на договорите. И тогава станало ясно, 
че нуждите на гражданския оборот не могат да бъдат пълноценно об-
служени от строго формалното квиритско право. Формата и съдържа-
нието на сделките на квиритското право не обхващали всички нови 
обективни икономически реалности. Това довело до една важна по-
следица – при Империята (в епохата на Принципата) в регулацията на 
сделките важно значение добил принципът на индивидуализма, който 
действал като ограничител на принципа на строгия римски форма-
лизъм на квиритското право. С какво този принцип повлиял на сдел-
ките? Индивидуализмът бил познат още при квиритското право, но 
неговото значение бил на изключение (ius singulare) и намирал 
приложение само в тези правни норми, които уреждали изключенията 
от общите формални правила5.  

По-важното му проявление обаче, било свързано с идеята за сво-
бод-ния избор на страните при сключването на сделките и „облича-
нето” им в юридическа форма. От тази идея възникнало и разбиране-
то, че сделките трябва да обслужват и особеностите на всеки конкре-
тен случай и по възможност да изразяват особените цели на страните, 
които често ги ръководели при сключването. Старите, строго формал-
ни и изчерпателно установени правни способи на квиритското право 
не можели да отговорят на тези изисквания, а това означавало, че 
страните не можели да сключват във всеки конкретен случай такъв 
договор, който бил най-удобен за тях.  

Принципът на индивидуализма довел до значително нарастване 
на неформалните, т.е. на не тържествените, зависещи от волята на 
страните способи за сключване на сделки. Но, тези способи все още 
не били господстващи, а съществували редом с тържествените сделки 

                                                 
5 В правно-исторически аспект това били специални норми, уреждащи статута на осо-
бени категории лица като малолетните, жените – омъжени или неомъжени и войниците. 
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на квиритското право6. През втората половина на II век се наложила 
практиката към основното съдържание на формалните договори да се 
добави допълнително съглашение между страните. Това съглашение 
постепенно получило характер на договор, а правната философия, зало-
жена в него, впоследствие довела до днешното разбиране за консенсуален 
договор. Като допълнително съглашение то се наричало pacta adieta7. 

В началото тези пактове били лишени от правната защита, с коя-
то се ползвали формалните сделки. В последствие, пактовете, сключ-
вани едновременно с основната сделка се сдобили с правна защита. 
Наложила се и идеята, че пакт, сключен след главната сделка, но кой-
то допълва или променя същата трябва да има юридическа сила и да 
се ползва със защитата на главната сделка, към която се отнася8. 
Навлизането на пактовете в правната регулация довели до някои съ-
ществени промени: в редица случаи тържествената форма на догово-
рите започнала да отпада (tutoris auctoritatis interpositio), а в други – 
неспазването й започнало да се опрощава9. Без да се изключват 
                                                 
6 Mandatum qualificatum, constitutum debiti alieni, стипулацията и тържественото поръ-
чителство са само малка част от примерите на такова съвместно съществуване на фор-
мални и неформални сделки с общ предмет. 
7 Пактовете в римското право били три вида: а/. добавъчни пактове (pacta adieta), с които се 
променяли права и задължения, произтекли от един основен формален договор; б/. Претор-
ски пактове, които били самостоятелни съглашения и в/. pacta legitima, които били призна-
ти за източници на права и задължения едва в късната Империя по силата на император-
ските конституции. Самите термини „pacta adieta” и „pacta legitima” не са римски, а са тех-
нически обозначения, възникнали по-късно. Горепосочената квалификация показва в прав-
но-исторически аспект еволюцията на пактовете – от неформални помощни съглашения в 
началото до самостоятелни съглашения с договорен характер, източници на права и задъл-
жения, редом с формалните сделки, останали от квиритското право.  
8 Например, actio emptii и actio venditii. 
9 Това влияние, изразяващо се в промяна на формата може да се проследи добре при 
стипулацията. Като способ на строго формалното квиритско право, тя изминала дълга 
еволюция. През периода на Империята се умножили думите и изразите, които могат да 
се използват от участниците. Римската правна мисъл достигнала до виждането, че неза-
висимо кои формули ще се ползват от страните, дори и тези на отговорите да не съот-
ветстват на въпроса, то стипулацията ще породи действие. Другият пробив във форма-
лизма бил от гледище на използваните езици – стипулацията ще породи действие дори 
страните да ползват латински и/ или гръцки, стига на гръцки език да се изразява точно 
смисъла на формулата. През III век било прието, че стипулацията ще породи действие, 
дори да е във формата на писмен договор, а в 223 година с имперски едикт било поста-
новено, че при съгласие за заем (condictio) трябва да се има предвид и съображенията 
на пакта, който съпровождал заема, схванат като стипулация. В 469 година било поста-
новено, че страните могат свободно да избират думите и изразите при стипулация, а тя 
самата вече се превърнала в писмена сделка и като такава била уредена през следващия 
век в Юстиниановото законодателство. Така, стипулацията от строго формален, тър-
жествен способ на квиритското право постепенно се превърнала в писмен способ с 
многообразие на отговорите, към който дори можело да се сключва и допълнително, 
неформално съглашение с юридическо действие (pacta adiecta). 
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тържествените сделки, римските юристи постепенно признали за до-
говор всяка двустранна сделка, като дори се наложила идеята, че сти-
пулацията ще е недействителна ако не се основава на съглашение, 
схванато като consensus10. Дори възникнала идеята за квазиконтракти-
те (quasicontracta), според която редица не договорни отношения се 
регулирали „като да са договорни”11. Всички тези промени довели до 
едно важно виждане – дори формалните актове следвало да се преце-
няват по конкретното си съдържание, а не с оглед на формата. 
Това е първата важна стъпка в отричане на концепцията на строгия 
формализъм, че тържествената форма е идентична със съдържанието 
на юридическото действие12. 

С появата на пактове се променило и разбирането за формата на 
договорите. Както бе посочено, формата вече не се схващала като 
идентична със съдържанието на самия договор. Формата вече била 
резултат на практически обективни потребности, а не на социално 
психологическия консерватизъм. Старият формализъм бил изключи-
телно тържествен, сценичен и театрален, докато новият изключвал та-
кава тържественост и по-скоро се изразявал в опростяване на формата 
и във формални ограничения, за да се съвмести договора с неформал-
ната му част (pacta). Въпреки че и при новото и при старото разбиране 
на формализма, неспазването на формата водело до недействителност 
на сделката, то при новото разбиране, спазването на формата не вина-
ги и по необходимост водело до строго предвидени и неизменни прав-
ни последици. Дори и да е била спазена формата, всяка от страните 
можела да се позове на принуда, грешка или измама. Формата вече не 
санирала действителността на воле изявленията, ако те страдали от 
пороци, които променяли действителния смисъл и съдържание на во-
лята. И формалните и неформалните договори заемали еднакво поло-
жение в това отношение, независимо по какъв начин била обектирана 
волята на страните. Ако тя била опорочена, независимо от използва-
ната форма, това давало основание да се иска отмяна на сделката, а 

                                                 
10 Виж D.2, 14, fr.1. §3 и сравни D.44. 7. fr.55. 
11 Виж negotorium gestio и in debitum. 
12 Това ново съотношение между форма и съдържание на сделката, довело и до про-
мяна на контестацията на иска. Съдебната формула вече представлявала възпроизвеж-
дане на акта и на отношенията между спорещите страни, като съдът бил длъжен да 
разкрие действителното съдържание на актовете и на отношенията между страните без 
да се ограничава от буквалното съдържание на формулите. Т.е. субективните права и 
задължения следвало да се установяват с оглед на действителното им съдържание, а не 
с оглед на формалното съдържание на формулите. 
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това вече отговаряло на обективните нужди и интереси на граждан-
ския оборот. 

При квиритския формализъм смисълът на всяка формула се тъл-
кувал само по един непосредствен и общоприет начин с фикцията, че 
щом страните са произнесли формулите, то те са имали предвид точ-
но и единствено значението, което им придавало общоприетото и ут-
върдено тълкуване. Не се допускали никаква вариативност или разли-
чие в тълкуването на съдържанието на воле изявленията, а дори и да е 
имало някакво друго състояние на вътрешно психическо преживяване 
и усещане, то било поглъщано от общоприетото значение и съдържа-
ние на формулите. Новият формализъм, силно повлиян от принципите 
на индивидуализма, вече не изисквал от формата да поглъща съдър-
жанието и смисъла на воле изявленията на субектите и дори да ги за-
мества, а да изразява действителния смисъл и съдържание, които 
страните имали. Общоприетото съдържание на тържествените форму-
ли придобили само спомагателно значение като помощно средство за 
интерпретация с цел установяване на действителното, конкретно съ-
държание и смисъл на волеизлиянията13. 

 
                                                 
13 Именно необходимостта да се изразява действителната воля, довела и до съвременно-
то разбиране за съдържанието на сделките. Индивидуализмът не предполагал да се 
възприеме някакъв отвлечен, абстрактен субективен подход на оценка на смисъла и съ-
държанието на договорите. Смисълът им, независимо дали са формални или не, следва-
ло да се определя от обективни критерии, но при съобразяване действителната воля на 
страните във всеки конкретен случай. Тази обективна преценка по необходимост се 
свързала с едно т.нар. необходимо съдържание, което трябвало да притежава всеки до-
говор от даден вид. Това необходимо съдържание се обозначавало с термина 
"essentialia negotii" като съществено съдържание на договора. За изразяване на особе-
ностите на съдържанието на воле изявленията във всеки конкретен случай, в съответ-
ствие с принципа на индивидуализма, се използвали произволни, но изрично изразени 
елементи (voluntaria negotii) като dies, conditio и modus. Днес тези елементи наричаме 
случайни елементи (accidentalia negotii) на договорите. Първоначално се съдържали в 
pacta adiecta, а в последствие се включили и в пактовете със самостоятелно правно 
действие. От гледище на формализма, accidentalia negotii били неприсъщи на квирит-
ското право, защото противоречали на смисъла, заложен във формулите. Само 
essentialia negotii имали аналог в квиритското право, следвали от формализма му и слу-
жили като ограничител на абсолютния индивидуализъм при договарянето. Те се запази-
ли и в съвременното разбиране за договор, защото със своя типичен и необходим ха-
рактер, изразявали необходимостта от някаква обща и унифицирана регулация и регла-
ментация на обществените отношения от сходен или еднакъв тип (например, наемни 
отношения, заемни отношения, продажбени отношения, отношения породени от даре-
ние и т.н.). Но, договорите вече не се изчерпвали само с тях и затова accidentalia negotii 
изразявали във връзка с общото това, което е особено и специфично във всеки конкре-
тен случай съобразно с интересите на страните. 
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3. Формализмът в средновековното право 
Делението на договорите според френската правна доктрина по-

чива на виждането, че съгласието (consensus) на страните е достатъч-
но, за да „се образува” договора – solus sonsensus obligat. В този сми-
съл, консенсуални са тези договори, които се считат за сключени с 
постигане на просто съгласие между страните, а по изключение, при 
част от договорите може да е необходим и друг елемент: а/. ако това е 
изискване за форма за съгласие, договорът се обозначава като „фор-
мален”, тържествен договор и б/. ако се изисква и престиране на не-
що, договорът е реален (вещен)14. 

Следователно, в основата на френското правно разбиране за до-
говора е съгласието, но като се има предвид, че френското право е ос-
новано върху римското право, формално по своята същност, то от къ-
де се извежда това ръководно начало? Действително, в края на Импе-
рията по време на вулгаризираното след класическо римско право, 
бил изоставен строго формалния квиритски характер на сделките и 
освен стипулация се изготвял вече и един писмен документ, който 
служел като доказателство като в края му се отбелязвало, че стипула-
цията е извършена stipulatione interposita или stipulatione subnixa. 
Макар и формулите да не били изричани, този cautio доказвал обрат-
ното и това било достатъчно да се приеме, че формата на стипулация-
та е спазена. Това обаче, е далеч от разбирането за съгласие като ос-
нова за съществуването на сключен договор. 

Тази смесена практика на стипулация с писмен документ се запа-
зила като традиция в средновековието. Но, възприета като традиция, 
т.е. като някаква неосъзната проява на формализъм, тя съвестно се из-
вършвала от средновековните юристи, които обаче нито разбирали 
смисъла, нито ползата от това. За тях просто това така се е правело 
преди, затова то се прави така и сега. Т.е. формализмът на римското 
право, макар и смекчен и видоизменен се запазил, но вече като тради-
ция, т.е. без съзнателно да се възприема като такъв. От тази традиция 
обаче, възникнала идеята да се смеси договора (стипулацията) със са-
мия документ за него, като тази нова форма вече служела както за 
създаване на задължения, така и за установяването (доказването) им. 
                                                 
14 Българската правна доктрина възприема двувидово деление на формални и нефор-
мални и на консенсуални и реални договори, защото от гледище на днешния формали-
зъм няма пречки един консенсуален договор да е и формален и неформален, докато ре-
алните договори са принципно неформални (виж например, чл.225, ал.2 ЗЗД, според 
който дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма или чрез 
предаване). 
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Същевременно, старото германско право също способствало за 
освобождаването от остатъците на римския формализъм. Като право 
на завоевателите, настанили се на територията на западната Римска 
империя, то също се използвало самостоятелно или в нови съчетания 
със заварените форми на римското право. Германското право обаче 
било право на обичаите с господство на символизма. В този аспект то 
също притежавало определен формализъм, но силно опростен в срав-
нение с този на римското право. Основният способ за задължаване 
изисквал лицето, което се задължава да държи в ръцете си една пръч-
ка (festuca) или друга движима вещ, но без материална стойност (на-
пример, wadium или wadia). Тези вещи без материална стойност се 
предавали като символ на контрахента – кредитор като това било сим-
вол – залог на обещанието на длъжника, че се е задължил и ще изпъл-
ни15. Този символичен способ за сключване на договорите, известен с 
различни наименования – fidem, facere, adhramire, achramire, се запа-
зил до късното средновековие. 

Т.е. през Средновековието, особено в ранните му фази, има едно 
съвместяване на късен римски формализъм, повлиян от вулгаризация-
та на римското право и символично обичайната традиция на завоева-
телите. Затова съществували едновременно и различни форми за 
сключване на договорите: а/. писмен договор (per cartam); б/. реален 
договор, сключен e re; в/. символичен договор wadium и г/. договори-
те чрез клетва. Договорите чрез клетва получили широко разпростра-
нение благодарение на каноничното право. При тях страните давали 
своята „foy” (вяра) и се заклевали върху „sainz”, т.е. върху светите 
книги. 

Към средата на XIII век сред това многообразие от форми за 
сключване на договорите, двама юристи Pierre de Fontains и 
Beaumanoir приели, че постигнатият между страните „конвенанс” (т.е. 
съгласуване на волите) е задължителен при сключването на договори-
те. Те извели тази идея от някои латински текстове, където се казвало, 
че съглашението трябва да се спазва, дори когато то е „nuda pacta”. А 
щом това е така, то пактовете, изразяващи неформално съгласуване на 
                                                 
15 Даденото посредством wadium не следва да се възприема като даване на нещо, което 
превръща договора в реален. Тъй като wadium е без материална стойност, той няма ха-
рактер на извършена престация с материално благо, а е само един символ на задължава-
не. Освен това, даването се извършвало от страната, която има качеството на длъжник, 
докато при реалните договори принципът е, че даването се извършва от страната, която 
има качеството на кредитор след сключването на договора (например, при договора за 
заем, заемодателят предава на заемателя вещта, предмет на договора; при влога, влого-
дателят предава на влогоприемателя вещта за пазене и съхранение и т.н.). 
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волите, следва да получат много по-голяма защита, от тази, която им 
давала преторското право. Вместо чрез просто възражение, това съг-
ласие следвало да се ползва с пълна защита чрез право на иск, така 
както било ако е имало формална стипулация. Налагането на тази 
идея не преследвало само теоретично абстрактни цели, а била сред-
ство, чрез което се търсели пътища да се аргументира и санкционира 
все по-разрастваща се практика на сключване на договори без стипу-
лация, без wadium и без формите на обичаен символизъм.  

Именно, защото с нея се обслужвали максимално нуждите на 
практиката и гражданския оборот, тя получила широко разпростране-
ние. Чрез нея се стигнало до съществена промяна в разбирането за 
формализма на договорите. Древният римски пакт, представляващ 
просто съгласуване на волите без да изисква външна проявна форма, 
получил признание до степен, че да се приравни с действието на 
формалните сделки. Както формалните договори, така и неформал-
ните пактове не само можели да създават задължения, но и да се 
ползват с пълна защита чрез право на иск за изпълнение16. Това било 
раждането на новото разбиране за договор, освободено от ограниче-
нията и формализма на старото право, от преплитането на форма и 
съдържание и издигащо на преден план свободата на волята на стра-
ните и то така, че тя най-добре да съответства на техните конкретни 
нужди и интереси без да зависи от изискванията на формализма. 

 
4. Формализмът в съвременното право 
В съвременното право формата и съдържанието на един договор 

са ясно отделени. Проследяването на историческото развитие на фор-
мализма в правото обаче показва, че той не само е свързан с развитие-
                                                 
16 Революционното значение на тази идея може да се проследи във френското законода-
телство. Посоченият принцип намерил отражение в редица текстове на т.нар. Наполе-
онов кодекс (Френския граждански кодекс като първата съвременна кодификация на 
гражданско право) и дори бил доразвит в смисъл, че простото съгласие на страните, 
възприето като „пакт” (съглашение) е достатъчно не само да породи едно правоотно-
шение, но дори да представлява и изпълнение по него в определени случаи (чл.938, 
чл.1138 и чл.1583 Code Civil des Français). Чрез френското право тази идея преминала в 
съвременното българско право. Според чл.8, ал.1 ЗЗД договорът, схванат именно като 
съглашение между две или повече лица създава, променя или прекратява правоотно-
шения между страните. А, чл.24, ал.1 ЗЗД регламентиращ т.нар. облигационно вещен 
ефект на договорите, предвижда, че при договори за прехвърляне на собственост и за 
учредяване или прехвърляне на други вещни права върху определена вещ, прехвърля-
нето или учредяването настъпва по силата на самия договор като съглашение без да е 
необходимо да се предава вещта или да се извършват други правни или фактически 
действия. 
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то на съдържанието на понятието за договор, но има и съществено 
значение за определяне на това съдържането. Съвременното разбира-
не за същността на договора е резултат от вековен сблъсък между два 
принципа – принципа на формализма и принципа на индивидуализма. 
Промените в съдържанието на тези два принципа и съотношението 
между тях са определяли и съдържанието, което се влага в понятието 
„договор” и в този смисъл той е тяхна функция. 

Днешното разбиране за договор по смисъла на легалното опреде-
ление на чл.8, ал.1 ЗЗД има за първопричина онова неформално, кон-
сенсуално допълнително съглашение между страните, наречено pacta 
adiecta, което извървява дълъг път на осмисляне, докато се достигне 
до идеята за напълно самостоятелно, неформално съглашение, изцяло 
приравнено по действие и последици на формалните договори на кви-
ритското право, което въпреки липсата на тържествена, строга форма 
може валидно, само по пътя на свободния консенсус, да създава, про-
меня и прекратява правоотношения между субектите като се ползва с 
пълна защита под формата на иск за изпълнение. Видно от горепосо-
ченото легално определение за договор, формализмът изобщо не е 
критерий при неговото определяне.  

Днес съдържанието на договора не се определя от неговата фор-
ма нито е зависимо от нея, а се определя от съгласуваната воля на 
страните, изразена в съответствие с принципа на индивидуализма. 
Разбирането за този принцип намира проявление в т.нар. „теория за 
свободата на договаряне”. Според чл.9 ЗЗД страните могат свободно 
да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи 
на повелителни норми на закона и на добрите нрави. Докато в мина-
лото индивидуализмът е бил ограничаван именно чрез формализма на 
сделките, за да не се стигне до пълна анархия и невъзможност за регу-
лация на правоотношенията, днес ограничители са други – повелител-
ните норми на закона и обществения морал. Формализмът не само е от-
стъпил своето място и значение в това отношение, но дори ограниче-
нието на свободата на договаряне обхваща и формализма с оглед фор-
мата на договорите. Въз основа на водещия принцип на индивидуализ-
ма, страните имат свободата да договарят такова съдържание и такава 
форма на договорите, каквато пожелаят, стига те да не противоречат на 
закона и на добрите нрави. Това ясно показва, че приоритет има индиви-
дуализма, а формализмът на договорите е отстъпил на заден план без да 
има отношение към определяне на съдържанието на договорите. 

Разбира се, това не означава, че формализмът е изцяло отречен и 
забравен. В правната регулация никога не е имало пълно и безспорно 
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тържество на единия принцип над другия. Историческото развитие 
показва, че в различните епохи при съответните социално психологи-
чески, икономически и други обективни предпоставки, двата принци-
па непрекъснато се намират в едно динамично съотношение с начален 
приоритет на формализма, който днес е заменен с приоритет на инди-
видуализма, без това изцяло да елиминира който и да е от тях. Макар 
и с подчинена роля, днес формализмът също съществува чрез т.нар. 
„формални договори”, които са изключение от господстващата идея 
за неформалния характер на договорите и чието съществуване е обус-
ловено от принципа за правната сигурност.  

Но, не само неговото значение и роля са променени, а и съдържа-
ние, което се влага в понятието. Докато при древния формализъм 
формата на договора е била и съдържанието на същия, днес какво е 
мястото на формата при господстващото разбиране за неформалните, 
консенсуални съглашения? За целта трябва ясно да разграничим две 
понятия – формата в широк смисъл и формата в тесен смисъл. Кон-
сенсуалността на модерния договор предполага по необходимост на-
личие на воле изявления от страните. Волеизявлението е необходи-
мост, чрез която всяка от страните обективира и външно сетивно из-
разява своята воля, схваната като съзнателни и активни вътрешни, 
психологически преживявания относно съдържанието на правната 
връзка и последиците от нея. Т.е. волеизявлението по необходимост е 
външно проявление на едно съзнателно психическо състояние и пре-
живяване. Но, за да има такова външно проявление, това по необходи-
мост изисква и някаква външно сетивна форма на изразяване. 

Тази външно сетивна форма на изразяване е именно формата на 
воле изявленията в широк смисъл. Затова няма договор без форма, 
схваната в широк смисъл. Тази форма обаче, може да се избира сво-
бодно от страните въз основа на теорията за автономия на волята, от 
която се извлича и принципа за свободата на договаряне. Дори не е 
необходимо формата на насрещните волеизявление да е еднаква. То-
гава договорът пак ще има „форма”, но тя ще бъде смесена, като това 
изобщо не го лишава от желаното от страните и предвиденото от за-
кона валидно правно действие. Едната страна може да обективира во-
леизявлението си, представляващо предложение изрично – в писмена 
или устна форма, а другата страна, адресат на предложението може да 
обективира своето волеизявление, представляващо приемане чрез 
конклудентни действия. 

Консенсуалността на договорите обаче, изисква и още нещо от 
тази форма. Само обличането на воле изявленията в някаква външно 
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сетивна и разпознаваема форма не е достатъчно, за да имаме до-
говор. Консенсуалността изисква тези воле изявления не само да се 
обективират, но и да се „разменят” между страните, така че всяка 
от тях да има възможност да узнае, опознае и отрази волята на 
контрахента. До тази размяна, обективираните воле изявления си ос-
тават само намерения, изразяващи желание на страните, но само в 
тяхната субективна самостоятелност без да доведат до сключен дого-
вор. В старото квиритско право, този проблем не е съществувал – 
формата е замествала не само съдържанието, но и самото изразяване и 
размяна на волеизявленията и то с външно придаден им смисъл. Щом 
страните участват в сценично драматичния „спектакъл”, то се презу-
мира, че не само са изразили необходимата и предписана воля, но са я 
и разменили, узнали и отразили. Следователно, днешната форма 
изисква не само да е годно външно сетивно средство за изразяване, 
но и за пренасяне на вътрешната воля на страните до техните кон-
трахенти, така че последните да имат обективната възможност 
да я отразят и възприемат17. Това може да стане изрично (чрез устен 
                                                 
17 В този смисъл, не може да се възприеме решение  № 485 от 09.06.2010 година по  
гр.д №1451/2009 година по опис на ВКС, III ГО, засягащо въпроса за сключването на 
договорите с оглед законовите разпоредби на чл.13 и чл.14 ЗЗД. Според това решение, 
ако при изисквана от закона писмена форма, страната, на която е представен предвари-
телно подписан от другата страна проектодоговор, положи на свой ред подписа си вър-
ху него, то договорът се счита за сключен в този момент. Страната, положила послед-
на своя подпис, не извършва правно действие, което да се нуждае от насрещно прие-
мане или от нарочно съобщаване, за да се счита договорът в сила, правилото на чл. 14 
ал.1 ЗЗД е неприложимо при изследване на въпроса има ли в този случай постигнато 
съгласие по смисъла на чл. 26 ал.2 от ЗЗД. При вече подписан от страните договор, пра-
вилото на чл. 13 ал.3 от ЗЗД също не намира приложно поле. При наличие на постигна-
то в съответната форма съгласие чрез полагане на подпис върху договора, не се поставя 
на последваща преценка въпросът за предложение, което губи силата си, тъй като прав-
ната обвързаност между страните вече е произтекла. 
Това виждане на ВКС би могло да се сподели, ако формата на договора се възприема от 
гледище на формализма в квиритското право. Там формата не само е идентична със съ-
държанието, но от гледище на своята строгост и тържествено драматичната сценичност 
се изисква и предполага присъственост и на страните и на другите участници. Не-
присъствено сключване на формални договори по квиритското право е изключено. Но, 
с оглед на днешното разбиране за формализъм и за формален договор, формата е само 
определен от закона абстрактен начин за обективиране и пренасяне на волеизлиянията 
на страните. Това, че един договор е формален, съвсем не означава, че той не може да 
се сключи неприсъствено, стига всяка от страните да е спазила изискуемата от закона 
форма относно своето волеизявление. Но, каквато и да е предписаната от закона форма, 
тя и в широк, и в тесен смисъл винаги се подчинява на изискванията да обектива 
външно и да пренася вътрешната воля на страните. Тази същност не се променя нито 
при писмената форма, нито при писмената с нотариална заверка, нито дори при най-
строгата нотариална форма. Ако едно волеизявление, независимо от формата си, само 
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или писмен начин на обективиране и пренасяне) или мълчаливо18 
(обективиране и пренасяне чрез конклудентни действия). При нефор-
малните договори, изборът на формата е изцяло предоставен на страните. 

                                                                                                                                                         
външно обективира едно волеизявление без да го пренася до насрещната страна, така 
че последната да може да го възприеме и отрази, то липсва знание за консенсус, няма и 
консенсус, а следователно няма и сключен договор. Формата сама по себе си не може 
да дерогира чл.14, ал.1 ЗЗД, ако от другите обстоятелства не следва, че договорът се 
сключва присъствено. Присъствеността, независимо от формата, обезпечава именно 
незабавното пренасяне и възприема на външно обективираното волеизявление. Тази 
присъственост като обстоятелство, обаче не зависи и не се определя от формата и не ос-
вобождава страните от необходимостта не само да обективират, но и да пренесат воля-
та си до своите контрахенти, така че да са изпълнени условията на чл.8, ал.1 във вр. с 
чл.13 и чл.14, ал.1 ЗЗД. 
От друга страна, разсъжденията на ВКС в случая определят формата като нещо подоб-
но на условие по смисъла на чл.25, ал.1 ЗЗД. Но, тъй като става дума за формален дого-
вор, тук формата е съществен елемент, а не случаен, за да има характер на условие по 
смисъла на чл.25, ал.1 ЗЗД. Постигнатото преди това неформално съглашение на стра-
ните по смисъла на чл.26, ал.2 ЗЗД не поражда никакво действие, а то в този си вид е 
нищожно за закона спрямо желаната от тях сделка. Формата, постигната в последствие 
не е условие, което да валидира това неформално съгласие при условията на чл.25, ал.2 
ЗЗД, защото това означава договорът да се счита за сключен с обратна сила, което вли-
за в явно противоречие с нормата на чл.26, ал.2 ЗЗД. Обличането на воле изявленията 
на страните впоследствие в изискуемата от закона форма, не е сбъдване на условие, 
което се наслагва като елемент от ФС към вече постигнатото неформално съгласие, а 
по своята същност е самият договор, който се счита за сключен едва в този момент. Но, 
след като договорът се счита за сключен едва и само когато страните са облекли воле 
изявленията си в изискуемата от закона форма, то следва, че не може да се дерогира 
нито чл.13, нито чл.14 ЗЗД при тази процедура по сключване. Всякакви неформални 
съглашения преди това са правно ирелевантни по отношение на желаната правна сдел-
ка и те могат да имат някакво значение само при конверсия, но това вече предполага не 
същата, а друга сделка, подпомагаща сключването на основната. За модел на режима по 
чл.13 и следващите от ЗЗД е послужила практиката с размяна на писма като всяко от 
тях, съдържащо предложение или приемане, обективира в обикновена писмена форма 
тези воле изявления на договарящите страни и въпреки липсата на присъственост при 
този начин на сключване на договора, обикновената писмена форма се счита за спазена, 
но без да се дерогират изискванията на чл.14, ал.1 ЗЗД. 
18 В гражданското право мълчанието не се приема за мълчаливо изразяване на воля. 
Мълчанието по своята същност е липса на волеизявление, а не липса на воля. Но, след 
като няма волеизявление, това означава, че липсва годно средство за външно обективи-
ране и пренасяне на вътрешните активни, съзнателни психични преживявания и жела-
ния на страната. А това не позволява да се постигне консенсус, което е предпоставка за 
сключен договор. Тази същност на мълчанието се запазва и в търговско правните отно-
шения, но законодателят, воден от прагматични подбуди с оглед целите и интересите 
на търговския оборот по изключение в някои случаи приравнява мълчанието на прие-
мане. Но, тъй като и тук същността на мълчанието е липса на волеизявление, което не 
позволява да се разкрие със сигурност действителната вътрешна воля, това приравнява-
не не е неотменимо. Например, според чл.292, ал.1 ТЗ, предложението до търговец, с 
когото предложителят е в трайни търговски отношения, се смята за прието, ако не бъде 
веднага отхвърлено. 
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Формата в тесен смисъл, от гледище на днешния формализъм, 
следва да се отнесе само към т.нар. „формални договори”. Много чес-
то понятието „форма” се използва именно в този смисъл, за да обозна-
чи, че даденият договор е формален. Но, формален договор не означа-
ва, че това е договор, който има форма, а че законът изисква за валид-
ното му сключване и правно действие, воле изявленията на страните 
да се обективират и пренесат в определен, общ за страните абстрактен 
начин като този начин е изрично посочен. В този смисъл, от гледище 
на формализма, днес всеки договор е неформален, освен ако по из-
ключение законът не предвижда някаква особена форма за неговото 
сключване и валидност. Но, от това следва, че всичко казаното за 
същността на форма в широк смисъл се прилага и относно формата в 
тесен смисъл.  

Различната същност и съдържание на днешния формализъм на 
договорите се определя и от различните предпоставки, които обусла-
вят необходимостта от формални договори. За разлика от социално 
психологическия консерватизъм на древното право, който стои в ос-
новата на тогавашния формализъм, днес предпоставките са изцяло 
прагматични и освободени от този консерватизъм.  

Една от предпоставките е необходимостта да се различават т.нар. 
подготвителни актове от действително извършената правна сделка. 
Един писмен документ, от гледище на неговото съдържание и обекти-
вирани воле изявления, много по-ясно и безспорно би дал отговор на 
въпроса дали това са воле изявления по сключване на договор или е 
само действие от пред договорните отношения, без обаче все още да 
се е стигнало до сключване. Не само от процесуално правна гледна 
точка с оглед на доказването, но и от гледище на материалното право, 
волеизявление, облечено в писмена форма би дало възможност спо-
ред изискванията на чл.20 ЗЗД да се достигне при тълкуване до дейст-
вителната обща воля на страните с намаляване на възможността за 
грешки в това отношение. 

На второ място, формата има за цел да застави страните, сключ-
ващи даден договор, да обмислят по-дълго и всестранно съдържането 
на сделката, нейните условия и последици и така да се предпазят от 
нежелано прибързано сключване, когато не всичко им е било доста-
тъчно ясно или погрешно са считали, че им е ясно. 

На трето място, въпреки че, днес формата няма онова значение за 
определяне на цялостното съдържание на договора, наличието й все 
пак води чрез установяване на практика и при съвременния социално 
психологически консерватизъм до някакво типизиране и унифицира-
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не на основните елементи от съдържанието, което дава възможност за 
по-масовото включване на тези договори, което пък е в интерес и об-
служва нуждите на оборота. 

На четвърто място, формализмът придава по-голяма сигурност на 
правния обмен. Днес при редица формални договори, формата съвсем 
не е строго тържествена и с елементи на сценичност и театралност, но 
за сметка на това е въведен режим на последващи вписвания на тези 
сделки и на някои важни обстоятелства, свързани с тях и техния пред-
мет, които се осъществяват от нарочни държавни органи, а съответни-
те регистри са публични. Така се гарантират не само интересите на 
страните по сделката, но и на всички трети добросъвестни лица. 

С оглед на тези предпоставки, днешният формализъм не изисква 
при формалните договори да се изричат определени особени изрази, 
думи или формули от страните, а се ограничава само да посочи начи-
на на изразяване на волята. Страните свободно могат да определят съ-
държанието на тази воля чрез посочения от закона способ на изразя-
ване. Законът, от гледище на формализма, основно се интересува само 
от наличието на изразена воля относно минимално необходимото съ-
държание на дадения договор, което се обхваща от съществените еле-
менти на същия19. Това всъщност, е единствения остатък от форма-
лизма на древното квиритско право, но той все пак е обществено оп-
равдан от гледище на необходимостта от унифициране на правната 
регулация на отношения от даден вид. 

 
II. Съотношението: форма на договора – формален договор 
Един от сериозните въпроси, който все още не е намерил доста-

тъчно убедително решение е свързан с това дали волята на страните 
по един договор може да го превърне във формален. Отговорът на то-
зи въпрос има чисто практическо значение от гледище на последици-
те, особено ако не бъде спазена тази форма. Хипотезата предполага 
един неформален договор20 като страните при сключването му угова-
рят изрично, че той трябва да се сключи в определена форма, за да 
                                                 
19 Разбира се, ако по волята на страните има уговорени и случайни елементи, те също се 
обхващат от формата на сделката, но за закона договорът би породил своето действие и 
без тях, стига да е спазена формата за съществените елементи. 
20 Според някои автори, дори и сделката да е формална, страните въз основа на дого-
ворната автономия могат да уговорят друга форма. Но, договорената форма трябва да е 
по-тежка от предвидената в закона (виж Герджиков О., Търговски сделки, С., 2008 г., 
стр.38). Освен това, така уговорената форма не трябва да накърнява закона в смисъл, че 
тя трябва да съдържа всички елементи на предвидената в закона форма, а не да дероги-
ра някои от тях (виж Определение №615/29.11.1999 г. по гр.д №336/99, ВКС, IV ГО). 
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има действие за тях. Например, при договор за наем на недвижим 
имот, страните уговарят, че той трябва да се сключи в писмена форма 
с нотариална заверка на подписите. 

Първият въпрос е дали страните по един договор могат да угова-
рят същия да се сключи в определена форма. Правната теория е еди-
нодушна относно положителния отговор на този въпрос21. Макар да 
се изтъкват различни аргументи, по същество те се базират върху 
принципите на автономия на волята и свободата на договаряне в 
гражданското право. Действително, с оглед разпоредбата на чл.9 ЗЗД, 
една такава уговорка между страните е абсолютно допустима, защото 
с нея не се накърняват нито добрите нрави, нито тя противоречи на 
императивните норми на закона. Ето защо, виждането, че страните 
могат да уговарят форма на договора следва да се подкрепи. След 
като страните искат воле изявленията им да бъдат облечени в опреде-
лена форма, няма никаква пречка за допустимост и действителност на 
такава уговорка. Уговарянето на форма на договора не е по-различно 
от уговарянето на едно условие, от което зависи действието му. 

Вторият въпрос е по-важен. След като е допустимо страните да 
уговорят форма, в която да сключат договора, това превръща ли съ-
щия във формален договор с всички произтичащи от това правни по-
следици? По този въпрос, в правната литература становищата се раз-
делят. 

Според някои автори22 уговарянето на форма за действителност 
превръща договора във формален. След като страните могат да обус-
ловят правното действие на един договор в зависимост от срок или 
условие, те могат да поставят това действие и в зависимост от съблю-
даването на формални изисквания, които не са предвидени в закона. 
Формата на сделката се установява със закон или с волеизявление на 
страните. Затова, както при установената от закона форма, така и 
предвидената от страните може да бъде форма за действителност или 
форма за доказване. 

                                                 
21 Виж Павлова М., Гражданско право. Обща част., С., 2002, стр.485; Таджер В., 
Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II., С., 1973, стр.215; Диков Л., Курс по 
Гражданско право. Облигационно право. Обща част., С., 1943, стр.193; Планиол М., 
Обща теория на задълженията и договорите., С., 1919, стр.381-382 и Ганев В., Учебник 
по обща теория на правото, С., 1990, стр.201. 
22 Виж Таджер В., Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II., С., 1973, стр.215; 
Диков Л., Курс по Гражданско право. Облигационно право. Обща част., С., 1943, 
стр.193. 
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Други автори23 заемат обратното становище. Това, че страните са 
уговорили форма за действителност не превръща договора във форма-
лен, защото подписването му от страните няма значение на соланел-
ност, а само е израз на окончателно присъединяване на страната, коя-
то го е подписала. Като аргумент се сочи §154 Германския граждан-
ски законник, според който ако е било уговорено, че възнамеряваният 
договор ще бъде нотариално удостоверен, при съмнение той не се 
счита за сключен, докато удостоверяването не е последвало. Сочат се 
аргументи и от българското право – чл.26, ал.2 ЗЗД посочва като ос-
нование за нищожност само липсата на форма, предписана от закона, 
т.е. само от норма, установена от държавата, а не от частни лица. Ус-
тановяването на форма за бъдещо ЮД от страна на частни лица не 
превръща неформалното ЮД във формално. В този случай, неспазва-
нето на уговорената форма ще доведе до това, че ЮД няма да породи 
правни последици, но не защото не е изпълнена формата като при ед-
но формално ЮД, а защото не е изпълнено едно предварително поето 
задължение. 

Видно е, че в този спор двете страни имат общо виждане само за 
едно – ако уговорената форма не се спази от страните, то договорът 
няма да породи действие. Тази липса на действие, обаче се аргумен-
тира по различен начин, т.е. с различни правни аргументи. 

Ако страните са уговорили форма за даден договор между тях, на 
първо място въз основа на чл.20 ЗЗД трябва във всеки конкретен 
случай да се търси тяхната действителна обща воля. Т.е. трябва да се 
изследва и установи дали намерението им е да установят форма за 
действителност, форма за доказване или форма за противопоставяне 
на трети лица. Ето защо, в горепосочения пример относно договора за 
наем на недвижим имот е необходимо от гледище на действителната 
воля на наемодателя и наемателя да се установи по безспорен начин 
дали уговорената писмена форма с нотариална заверка е за действи-
телност на договора или по силата на чл.237, ал.2 ЗЗД е само за про-
тивопоставянето му на последващ приобретател на имота. Ако се ус-
танови, че страните са уговорили форма за противопоставяне, този 
уговорка в съответствие с общия принцип на чл.21, ал.1 ЗЗД ще е до-

                                                 
23 Виж Павлова М., Гражданско право. Обща част., С., 2002, стр.485; Планиол М., Обща 
теория на задълженията и договорите., С., 1919, стр.381-382 и Ганев В., Учебник по 
обща теория на правото, С., 1990, стр.201 и Василев Л., Гражданско право на НРБ. 
Обща част., С., 1956, стр.404.  
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пустима само в случаите, изрично предвидени от закона24. Следова-
телно, във всички останали случаи, уговарянето на форма за противо-
поставяне не може да породи действие спрямо третите лица. Ако пък 
се установи, че страните са уговорили тази форма само за доказване, 
то тази уговорка трябва да е също съобразена с разпоредбите и изиск-
ванията на чл.164, ал.1, т.3 ГПК25. 

Ако се установи, че действителната воля на страните е относно 
форма за действителност на договора, то следва да се изследва едно 
важно обстоятелство – дали договорът се регулира от правните норми 
на гражданското право или той има качеството на търговска сделка по 
смисъла на Търговския закон. Чл.293, ал.2 ТЗ, уреждащ формата за 
действителност на търговските сделки, изрично предвижда, че изявле-
нията по сключването, по изпълнението или по прекратяването на 
търговските сделки са нищожни, ако не са отправени в установената 
от закона или от страните форма. Този текст е много важен за изяс-
няване на въпроса за договорния формален характер на сделките. 

На първо място, чл.293 ТЗ е специална правна норма26. Неговата 
изключителност се състои в това, че урежда по специален начин 
формата  само  при  търговските  сделки  (виж  чл. 293,  ал. 1 и ал.2) и 

                                                 
24 Изхождайки от принципа на чл.21, ал.1 ЗЗД уговарянето между страните на форма за 
противопоставимост на договора в случаите, когато това не е изрично предвидено от 
закона, ще води до нищожност на такава уговорка. Нищожността ще следва от чл.26, 
ал.1 ЗЗД поради противоречие със закона и заобикалянето му. Тази нищожност не след-
ва да води във всички случаи до нищожност на целия договор, ако са налице условията 
на чл.26, ал.4 ЗЗД. 
25 Страните могат да уговарят по-тежка форма за доказване, но не и по-лека спрямо 
предвидената в закона и с оглед на условията за това. От гледище на формата могат да 
уговорят, че договори на стойност над 5000 лева ще се доказват не с обикновен писмен акт 
(т.е. писмена форма), а писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните. Но, 
не могат да уговорят форма за доказване в противоречие с изискванията и условията на 
закона, дори и да предвиждат по-тежка форма. Например, те не могат да уговорят, че между 
тях само вземания над 10 000 лева ще се доказват с писмена форма с нотариална заверка на 
подписа, а до тази сума вземанията ще се доказват със свидетелски показания. 
26 В подкрепа на това виждане е и редакцията на чл.293, ал.3 във връзка с ал.1 и ал.2 ТЗ. 
Установената форма на търговските сделки по реда на чл.293, ал.1 и ал.2 ТЗ важи за 
всички изявления на страните по сключването, изпълнението или прекратяването на те-
зи сделки. Но, неспазването на тази форма, независимо, че тя също се явява елемент от 
ФС на търговските сделки не води автоматично до нищожност, така както следва от 
чл.26, ал.2 ЗЗД. Докато в гражданското право нищожността поради липса на форма на 
договора настъпва вън и независимо от поведението на страните, то неспазването на 
формата на търговските сделки изисква оспорване на действителността на изявленията, 
за да настъпят последиците на нищожността. В този смисъл, неспазването на формата 
при търговските сделки, според редакцията на чл.293, ал.3 ТЗ, повече се приближава 
като последици като при унищожаемостта по чл.27 и следващите от ЗЗД, отколкото на 
автоматичната нищожност по чл.26, ал.2 ЗЗД. 
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последиците от неспазването й (виж чл.293, ал.3). Ето защо и чл.26, 
ал.2 ЗЗД във връзка с чл.288 ТЗ относно последиците от неспазването 
на формата са неприложими при търговските сделки. Освен това, 
чл.293, ал.2 ТЗ изрично предвижда, че формата за действителност на 
една търговска сделка може да следва било по силата на императивна 
правна норма на закона, било по волята на страните по сделката, кои-
то могат да я уговарят. Независимо по кой от двата начина е опреде-
лена формата за действителност на търговската сделка, и в двата слу-
чая тя се ползва с еднаква защита от закона, а липсата й се санкциони-
ра по еднакъв начин (виж чл.293, ал.3 ТЗ). 

След като чл.293, ал.2 ТЗ е специална правна норма, то тя не мо-
же по аналогия да намери приложение спрямо договорите, регулира-
ни от нормите на гражданското право. По същата причина и чл.293, 
ал.3 ТЗ не може да намери приложение по аналогия спрямо граждан-
ско правните договори, а по отношение на тях следва да се прилага 
само и единствено чл.26, ал.2 ЗЗД ако не бъде спазена установената 
форма за действителност. Освен това правилата, регламентиращи ус-
ловията и последиците при недействителните (конкретно, нищожни-
те) сделки са императивни и не могат да се тълкуват разширител-
но27. Следователно, чл.26, ал.2 ЗЗД относно неспазване на формата не 
може да се тълкува разширително и да включи и форма, установена 
от страните, след като законът изрично се е ограничил само до липса 

                                                 
27 Общите правила, уреждащи основанията за нищожност на договорите, са уредени в 
чл.26 ЗЗД. Те са императивно установени и намират приложение и по отношение на 
едностранните сделки, но не по пътя на аналогията или друг правен способ за попълва-
ни на празноти в правната регламентация, а в резултат на директен способ на закона 
чрез препращащата норма на чл.44 ЗЗД, тъй като нищожността касае пораждането, из-
менението и прекратяването на правоотношението. След като липсва изрична препра-
щаща правна норма, че липсата на форма, установена от страните по пътя на договаря-
нето е приравнена като основание за нищожност по чл.26, ал.2 ЗЗД, то да се изведе та-
кова заключение по аналогия ще е неправилно.  
Освен горепосоченото, има и един правно догматичен аргумент в подкрепа на станови-
щето, че не може да се изведе нищожност на договора, ако не е спазен формата, угово-
рена от страните. Приема се, че сделката е ЮФ от категорията на правомерните юриди-
чески действия, а нищожната сделка е неправомерен ЮФ, който има характеристиките 
на правонарушение. Тя се явява правонарушение, защото поведението на страните е не-
правомерно, тъй като е в разрез с изискванията на хипотезата на дадена правна норма 
(както е в случая по чл.293, ал.2 ТЗ относно търговските сделки), следователно се нару-
шава закона. Но, само законът може да определи и квалифицира едно действие като 
неправомерно, а след като липсва такава хипотеза или диспозиция на правна норма, не 
можем да заключим, че неспазването на уговорената форма за действителност на един 
гражданскоправен договор е неправомерно поведение, представляващо ЮФ, водещ до 
нищожност. 
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на предписана от закона форма. Въз основа на горепосочените аргу-
менти следва да се направи изводът, че уговарянето на форма за 
действителност на един гражданскоправен договор не го превръща 
във формален договор по смисъла на чл.26, ал.2 ЗЗД, след като не мо-
же да се изведе като последица от неспазването на тази форма ни-
щожност на целия договор. 

Този извод може да се подкрепи и с аргументи от правно догма-
тично гледище. Както бе посочено, когато говорим за форма на дого-
вора в широк смисъл, това понятие не следва да се смесва с понятието 
„формален” договор. Всеки договор по необходимост има някаква 
форма като начин на обективиране и външно изразяване на воле изяв-
ленията на страните. В този смисъл понятието „неформален” договор 
не отразява точно смисъла, който се влага в него. Договорите са не-
формални не защото нямат форма, а защото тази форма не е определе-
на от закона или от страните в изрично предвидените за това случаи. 
При неформалните договори, формата се определя свободно или и от 
двете страни или от всяка от тях, така че да се обективира тяхната 
вътрешна воля чрез сетивноотразително изразяване на воле изявле-
нията им28. И обратното – един договор е формален, не защото просто 
има някаква форма, а защото има изрично и абстрактно, точно опре-
делена форма от закона или от страните в изрично предвидените за 
това случаи. 

Горепосоченият извод може да се подкрепи и с аргументи от 
сравнително правен аспект. §12529 от Германски граждански законник 
(ГГЗ), аналогичен на чл.26, ал.2 ЗЗД по своята роля и предназначение 
относно формата, урежда последиците при липса на форма на сделка-
та. В първото изречение се предвижда, че липсата на предписана от 
закона форма води до нищожност на сделката. Във второто изречение 
обаче, изрично се предвижда, че и липсата на предвидена с правна 
сделка форма също води до нищожност. Т.е., второто изречение уреж-

                                                 
28 Един неформален договор ще има смесена форма, ако предложителят изрично отпра-
вя своето предложение, използвайки устна или писмена форма, а адресатът приеме 
предложението чрез конклудентни действия. В случая всяка от страните използва раз-
лични начини на изразяване и обективиране на своята воля, но от това не може да се 
направи изводът, че такъв договор няма форма, схваната именно като начин на изразя-
ване на воле изявленията на страните. По същият начин стои въпросът, ако при един 
неформален договор и двете страни изразяват волята си изрично в устна форма само с 
тази разлика, че тук формата е еднотипна. 
29 „§125 ГГЗ. [Нищожност поради липса на форма].  
Нищожна е правната сделка, на която липсва предписаната от закона форма. Липсата 
на предвидена с правна сделка форма също има при съмнение нищожност за последната.” 
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да случаите, когато формата за действителност не следва от закона, а 
по договореност между страните по сделката. На пръв поглед §125 
ГГЗ, като че ли не се различава от чл.293, ал.2 ТЗ. От гледище на 
съдържанието това е така, но има една съществена разлика – §125 ГГЗ 
макар и императивна е обща правна норма, докато чл.293, ал.2 ТЗ е 
специална правна норма с приложение само за сделки, които имат ка-
чеството на търговски. Ако българският законодател е искал да уед-
накви при всички видове сделки правните последици при липса на 
форма по силата на закона с тези по силата на договореност между 
страните, систематичното място на такава уредба следва да бъде в 
чл.26, ал.2 ЗЗД, а не в специален закон, регламентиращ специфични 
правни сделки30. Още повече, че според §125 ГГЗ като обща правна 
норма последицата и при двете хипотези е нищожност без някакви 
особености, докато чл.293, ал.3 ТЗ като спeциална правна норма пред-
вижда особена нищожност31, която безспорно се различава от общия 
режим на чл.26, ал.2 ЗЗД. 

Следователно, абсолютно допустимо е страните да уговарят фор-
ма за действителност на един договор, но това не води автоматично 
до превръщането му във формален договор по смисъла на чл.18, 
чл.26, ал.2 ЗЗД или чл.293, ал.2 ТЗ. Той ще стане такъв, само ако това 

                                                 
30 Този извод се подкрепя и от препращаща норма на чл.288 ТЗ. Според изречение 
първо, за неуредените в ТЗ въпроси относно сделките се прилагат разпоредбите на 
гражданското законодателство, а не обратното. Това не означава, че определени правни 
фигури или правни решения по ТЗ не могат да намерят приложение и в гражданско-
правните отношения, но в този случай трябва да се държи сметка за това до колко те са 
изключителни и специфични или могат да имат общо приложение. 
31 Както бе посочено, в доктрината се приема, че неспазването на формата при търгов-
ските сделки повече прилича като последици на унищожаемостта по чл.27 и следващи-
те от ЗЗД, отколкото на автоматичната нищожност по чл.26, ал.2 ЗЗД (виж Герджиков 
О., Търговски сделки. С., 2008, стр.38). Това виждане е възприето и от съдебната прак-
тика (виж Р-71-2009 ВКС, I ТО). Но, в правната доктрина се застъпва и становището, че 
става дума все пак за нищожност, представляваща висяща недействителност. Т.е. 
нищожността е изначална и сделката не поражда правно действие като всеки може да 
се позове на нея. Тази нищожност обаче може да отпадне с обратна сила при настъпва-
не на определен от закона валидиращ ЮФ, който представлява поведението на страни-
те по смисъла на чл.293, ал.3 ТЗ. В този ред на мисли се прави и заключението, че 
чл.293, ал.3 ТЗ е проявление, продължение и завършек на един от принципите на тър-
говското право – ограничаване на формализма при сключването и изпълнението на тър-
говските сделки. Това решение на законодателя обаче е специфично и касае само тър-
говските сделки, докато спрямо останалите основания за нищожност изцяло се прилага 
режима за недействителност по ЗЗД (виж Стефанов Г., Нищожност на търговската 
сделка поради неспазване на установената форма, сп. Търговско право, бр.2, 2010, 
стр.44-47).  
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е изрично предвидено в правна норма със специфичните за законода-
теля последици при липсата на тази форма32. 

Този извод обаче води до един друг важен въпрос. След като до-
говорът не става формален и спрямо него не се прилагат нито чл.26, 
ал.2 ЗЗД, нито чл.293, ал.3 ТЗ, тогава липсата на договорената форма 
ще се отрази ли на действителността и валидността на този договор? 
С други думи, такъв договор ще породи ли правни последици, как и 
кога? Отговорът на този въпрос е пряко свързан с въпроса как ще се 
квалифицира формата и нейното правно значение от гледище на дого-
вора и неговите елементи от съдържанието. 

 
III. Формата като условие 
В зависимост от това дали ФС на едно правомерно ЮД обхваща 

преживяването и външното проявление само на представи и желания 
относно непосредственото и не усложнено проявление на визираните 
правни последици или пък обхваща преживявания и външно проявле-
ние на представи и желания относно пораждането или изменението на 
правните последици в зависимост от определени модалитети, както и 
действителното реализиране или нереализиране на събития и дейст-
вията, указани в тези модалитети, различаваме два вида правомерни 
ЮД: а/. чисти правомерни ЮД и б/. правомерни ЮД с модалитети. 

В правната теория се приема, че съдържането на всеки договор, 
схванат като правомерно ЮД може да съдържа три групи елементи: 
а/. съществени или необходими (essentialia negotii), б/. естествени 
                                                 
32 Косвено, това заключение се подкрепя и от съдебната практика. В Определение  
№ 615/29.11.1999 по гр.д №336/99 ВКС IV ГО, ВКС изхожда от съображението, че фор-
мата на сделката се определя с императивни правни норми като в тесен смисъл под 
„форма” в правната доктрина се разбира не въобще начина на обективиране на всяко 
волеизявление, а само квалифицираните изисквания, поставени от законодателя за на-
чина на извършване на воле изявленията, на съблюдаването на които той отдава правно 
значение. Вън от предвидените в закона случаи, въвеждането на изискване за начина на 
извършване на воле изявленията се предоставя на волята на страните и е налице дого-
ворно установена форма, „неспазването на която ще доведе до отсъствие на сделка 
въобще, а не до нейната недействителност”. Този нюанс в последиците може да се 
обясни само на плоскостта на формата като съществен елемент от съдържанието на до-
говора и същата като случаен елемент от него. Въздигайки формата като съществен 
елемент на сделката, законодателят изрично свърза липсата й с една специфична прав-
на последица – нищожност на сделката. Докато липсата на форма, но като случаен еле-
мент на сделката, не се свързва със специфичната последица „нищожност”. Такъв дого-
вор макар да е абсолютно завършен и перфектен няма да породи правно действие ако 
условието не се е сбъднало и в този смисъл това действие или по-точно липсата на 
правно действие ще го приравни като при отсъствие на сделка, но не като нищожна та-
кава (виж чл.25, ал.1 ЗЗД). Тези последици се бъдат по-долу подробно разгледани. 
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(natiralia negotii) и в/. случайни (accidentalia negotii). Съществените 
елементи образуват минимално необходимото съдържание на дадена 
категория договори, с което ги различават от останалите категории 
договори или други правомерни ЮД. Тези елементи са така подбрани, 
че отразяват типичните преживявания и външно отразени представи 
на страните относно визираните и желани от тях правни последици от 
договора33. Съществените елементи винаги се определят от правна-
та норма. Естествените елементи се възприемат като допълнителни 
елементи от предметното съдържание на договора и са обикновено 
подразбирани последици от осъществяването на съществените му 
елементи. Те също се определят от правната норма, но могат да се из-
ключат ако такива са проявените представи и желания на страните34. 
Случайни са тези елементи от договора, които не произтичат от 
съществените, не се включват, а се прибавят към тях като допълни-
телни елементи от предметното съдържание на договора. Те единст-
вени не се установят от закона, а по волята на страните, тъй като с 
тях страните свързват определени преживявания и външно проявени 
представи и желания, прибавени към тези, следващи от съществените 
елементи35. Това са т.нар. модалитети, които са три категории – срок, 
условие и тежест (модус)36. 
                                                 
33 Например, съществени елементи са съгласието относно придобиването собствеността 
върху една вещ срещу заплащането на определена цена за нея при продажбата или 
съгласието относно придобиването на собствеността върху една вещ срещу прехвърля-
нето (отстъпването) собствеността на друга вещ или вещи при замяната и т.н. 
34 За естествени елементи най-често се посочват отговорността за евикция (чл.189-192 
ЗЗД) и отговорността за вещ с недостатъци (чл.193-195 ЗЗД) при договора за продажба. 
Някои автори считат, че тези елементи не са част от съдържанието на сделката. Според 
тях, изобщо не може да се говори за естествени елементи на сделката, тъй като с това 
понятие се визират такива правни последици, които възникват от самата сделка без да е 
нужно страните да ги уговарят. Ако все пак бъдат уговорени, това става с типични 
клаузи, но и да не са уговорени, тези последици настъпват по силата на диспозитивните 
правила на закона. След като могат да не са елементи от воле изявленията на страните, 
те не могат да бъдат и част от съдържанието на сделката, а имат качеството на нормал-
ни, типични правни последици, възникващи по силата на закона, а не по силата на во-
лята на страните. От волята на страните зависи само дали те ще упражнят субективните 
си права, възникнали по повод на тези правни последици, предвидени в закона. По тази 
причина, елементите на договорите са само две групи – съществени и несъществени, 
като в последната група се включват онези елементи, които се наричат „случайни” – 
многобройните различни уговорки, клаузите от съдържанието на сделката, имащи ха-
рактер на срок, условия и тежести (виж Василев Л., Гражданско право на НРБ. Обща 
част., С., 1956, стр.405-406 и Таджер В., Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II., 
С., 1973, стр.222).  
35 Ако в някои случаи модалитетите са толкова тясно свързани с правното действие и 
правните последици, законът по изключение ги въздига от добавъчни и случайни в 
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съществени елементи на договора. Типичен пример е договорът за застраховка относ-
но бъдещите и несигурни събития, наречени „застрахователни събития” (виж и §1 т.2 и 
т.3 от ДР към КЗ). Но, това винаги е по силата на правна норма, а не по волята на стра-
ните. Само законът може да отнеме от модалитет, схванат като случаен елемент, 
това му качество и да го превърне в съществен елемент от съдържанието на дого-
вора, макара да се визира едно бъдещо и несигурно развитие на дадена фактическа 
обстановка. Не са модалитети онези бъдещи и несигурни промени на фактическата 
обстановка, в зависимост от които правната норма поставя пораждането на отделни 
правни последици. Например, чл.143, ал.1 ЗЗД предвижда, че ако поръчителят изплати 
задължението на главния длъжник, това е предпоставка за възникване на ресресен иск 
срещу главния длъжник, а чл.146, ал.1 ЗЗД предвижда, че изпълнението от страна на 
поръчителят е предпоставка същият да се суброгира в правата на удовлетворения кре-
дитор, дори и главният длъжник да не е знаел за поръчителството. Тези промени на 
фактическата обстановка не са модалитети, а законови условия, т.е. те са condiciones 
legis, а не condiciones facti. Макар и да визират едно бъдещо и несигурно действие (из-
пълнение на дълга от поръчителя вместо главния длъжник), те не са истински модали-
тети, а договорът за поръчителство спрямо тях си остана чисто ЮД. Истински модали-
тети по договора за поръчителство могат да уговорят само поръчителят и кредиторът в 
качеството им на страни по договора. Например, страните по договора могат да угово-
рят като условие, че кредиторът трябва първо да поиска изпълнение от главния длъж-
ник и ако не го получи, едва тогава да иска изпълнение от поръчителя и да ангажира 
отговорността му. 
36 В появата на „случайните” елементи няма нищо случайно и те не са израз на някаква 
проста прищявка на страните. Римското право е възникнало като строго формално пра-
во. Случайността в първите етапи от развитието му е играела малка или никаква роля 
спрямо действието на строго формалните договори на квиритското право. Правните 
последици от тези договори обхващали типичното, обичайното, унифицираното и не се 
влияли много на събитията от бъдещето. С една дума, облигацията си е обвързаност и 
тя следва да се прекрати само при изпълнението. Разчупването на формализма и особе-
но появата на т.нар. „пактове” бил опит в римското право да се отговори на необходи-
мостта на социалноикономическото развитие на обществените отношения. Това нало-
жило и възприемане на случайните елементи като средство, чрез което договорът да е в 
състояние да се „нагоди” към тези събития от бъдещето, които обаче можели да имат 
много важно значение за интересите на страните и дори да предопределят нуждата от 
един договор или загубата на интерес от него. Така, със случайните елементи пораждането, 
изменението и прекратяването на договорното правоотношение било поставено в прак-
тическа зависимост от едно бъдещо събитие с оглед волята и интересите на страните. 
Въвеждането в употреба на тези елементи, обаче наложило и уточняването им. За рим-
ското право условието било „случаен” елемент само до толкова, до колкото представля-
вало едно бъдещо и несигурно събитие, от което обаче, по волята на страните и с оглед 
на техния интерес зависело възникването, изменението или прекратяването на правните 
последици от договора. Но, освен че то трябвало да е бъдещо и несигурно, трябвало за-
дължително да бъде и обективно възможно и позволено. В противен случай, задълже-
нията по договора били недействителни (виж D.45, 1, G1). Друго важно изискване било 
произволните (потестативни) условия да зависят като осъществяване от волята на 
длъжника. Чисто произволните условия, при които в действителност нямало никакво 
обвързване от страна на длъжника, правели договора недействителен (срв. D.45, 1,46, 3). 
При отлагателното условие, действието на договора било поставено в зависимост от 
осъществяването на това условие в бъдещето. Затова, преди осъществяване на условие-
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Тези модалитети са случайни в смисъл, че не винаги са налице в 
един договор и той може валидно да съществува и да породи правно 
действие и без тях. Но, след като веднъж и то по волята на страните са 
включени в съдържанието на договора, те стават също толкова необ-
ходими, колкото и съществените елементи на договора, без обаче да 
придобиват качеството на съществени елементи. Те стават необхо-
дими елементи в смисъл, че се прибавят към минималното съдържа-
ние и така определят цялостното съдържание на същия за конкретния 
договор. Още повече, че по силата на чл.20а ЗЗД, щом като страните 
са ги уговорили по между си, тези уговорки стават част от задължи-
телното съдържание на договора и то със силата на закон между тях. 
Обхванати от волята на страните, тези елементи губят своя незадъл-
жителен характер и стават част от конкретното съдържание на дого-
вора, без обаче да се превръщат в съществени елементи от него.  

Но, съдържанието и действието на модалитетите е различно.  
Условието (condicio) като едно бъдещо и несигурно събитие или 

действие по силата на свободата на договаряне е включено във воле-
изявлението на страните по договора, така че в зависимост от него се 
определя и правното действие на сделката. В зависимост от това прав-
но действие има отлагателни и прекратителни условия. Отлагателните 
или суспенсивни условия са тези, при които договорът поражда 
действие с настъпването им в някакъв момент в бъдещето след 
                                                                                                                                                         
то, въпреки наличието на постигнато съгласие, уговорените права и задължения не въз-
никвали като правна последица от договора. но, тъй като съществувала надеждата и 
вероятността тези последици да се породят, римското право предвидило възможност 
условният все още кредитор да бъде овластен да вземе предохранителни мерки за за-
пазване на бъдещото си субективно право. Той можел да гарантира това условно взема-
не чрез залог (D.20, 4, 11, 1), то можело да се наследява и дори да се новира, но в този 
случай новацията пораждала правно действие не в момента на сключването си, а в мо-
мента на сбъдване на условието (D.46, 2,14,1). 
Тъй като задълженията не възниквали преди да се сбъдне условието, ако длъжникът 
платял преди това поради грешка (например, мислейки си, че условието се е сбъднало), 
той разполагал с condictio indebiti, за да поиска обратно това, което е платил преди 
сбъдването на условието (D. 12, 6, 16 pr.). От гледище на действието на условието, пър-
воначално римското право възприело идеята, че договорът поражда правно действие от 
момента на сбъдване на условието, т.е. действие за напред. След класическия период 
обаче, Юстиниановото право възприело друга идея, която се е запазила и до днес – 
последиците от сбъдването на условието настъпват с обратна сила, т.е. от момента на 
сключването на договора (D. 23, 3, 9, 1 – виж и чл.25, ал.2 ЗЗД). Тъй като сбъдването на 
условието било от решаващо значение за действието на договора, римската правна ми-
съл развила и хипотезата за т.нар. „фингирано сбъдване на условието”. Когато сбъдва-
нето на условието било осуетено от самата заинтересувана страна, се приемало като 
фикция, че то е настъпило, сбъднало се е и договорът е пораждал правните си последи-
ци (D. 35, 1, 24 – виж и чл.25, ал.1 ЗЗД). 
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сключването на договора. Ако тези условия не се осъществят в бъде-
ще, договорът, въпреки че е сключен, няма да поради действие и няма 
да настъпят желаните от страните правни последици. Прекратителни-
те или резолютивни условия са тези, при чието настъпване в един мо-
мент в бъдещето, възникналите от сключения договор правни после-
дици се заличават и прекратяват. Т.е. в момента на сключването на 
договора, той поражда правни последици, но те могат да бъдат зали-
чени в последствие с обратна сила при настъпването на прекратител-
ното условие (виж чл.25, ал.2 ЗЗД). 

Срокът (dies) е също едно бъдещо, но сигурно събитие, чието 
настъпване не подлежи на съмнение. В зависимост от действието си, 
също различаваме отлагателни и прекратителни срокове. Но, за разли-
ка от условието, от настъпването на срока като събитие не зависи 
действието на самия договор, само изпълнението или прекратяването 
на правните последици от него. Настъпването на събитието при пре-
кратителните срокове прекратява действието на договора и на прав-
ните последици от него. Но, прекратителното действие е само зана-
пред, а всички правни последици до настъпването на прекратителния 
срок се запазват. Настъпването на събитието при отлагателните сро-
кове само определя изискуемостта на вече възникналите задължения. 
До този момент те са изпълняеми, но не изискуеми, а от този момент 
те стават и изпълняеми и изискуеми. По същият начин стои и въпро-
сът с възникналите при сключването на договора права. Действието е 
също само занапред. 

Модусът (modus) не визира никакво бъдещо сигурно или неси-
гурно събитие или действие. По волята на страните се налага само ед-
на тежест или известни странични действия на лицето, което ще се 
ползва от правата, породени от договора. В този смисъл модусът съз-
дава и усилва мотивите у това лице, да извърши тези действия, за да 
може да се ползва от правата, следващи от договора. Самите правни 
последици от договора възникват незабавно със сключването му и не 
се определят нито като действие, нито като прекратяване от модуса. 
Следователно, нито възникването, нито изменението, прекратяването 
или изпълнението на правните последици не са в зависимост от про-
явлението на модуса. За разлика от срока и условието той няма нито 
потвърждаващо, нито суспенсивно действие. Освен това като елемент 
от съдържането на договора модусът се осъществява още със сключ-
ването му при и чрез изразяване волята на страните. Модусът има зна-
чение само спрямо начина на проявление на правните последици, 
които вече са възникнали. Затова неговото правно значение е доста 
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по-ограничено в сравнение със срока и условието. Това се определя и 
от санкциите ако тежестта не бъде изпълнена от правоимащото лице. 
Неизпълнението на тежестта се явява неправомерно ЮД и вторичен 
ФС спрямо договора. Последиците са идентични с неизпълнението на 
някое от задълженията, следващи от договора – могат да се претенди-
рат вреди и пропуснати ползи или да се предяви иск за изпълнение. 
Но, в никакъв случай неизпълнението на тежестта не води автоматич-
но до прекратяване на правните последици от договора – нито с об-
ратна сила, нито занапред. Поради това, не са редки случаите в прак-
тиката, когато страните вместо тежест уговарят едно отлагателно ус-
ловие със същото предметно съдържание като модуса. Но, въпреки че 
и в двата случая се преследват еднакви цели, превръщането на модуса 
в отлагателно условие променя правната същност на действието. 

Правната теория приема, че едно волеизявление е „чисто”, когато 
е насочено към незабавно пораждане на правното действие на догово-
ра37. Ако обаче, действието на волеизявлението е обусловено от ня-
какво обстоятелство, правните последици не настъпват веднага, а в 
един по-късен момент от бъдещето, когато предвиденото във воле 
изявленията обстоятелство се осъществи. Волеизявление, съдържащо 
такова обстоятелство, е модифицирано и самата сделка е сключена 
при модалитет. Такива модалитети не внасят изменение в съдържа-
нието на договора, а само определят дали, кога и как ще се прояви 
правния резултат като наличието или липсата им изцяло зависи от 
свободната воля на страните. В този ред на мисли, при един неформа-
лен договор, уговарянето от страните на форма за действителност на 
договора, лишава техните воле изявления от „чистия” ефект на неза-
бавното пораждане на правните действия при постигането на съгла-
сие. Въпреки постигнатото съгласие, което само по себе си е доста-
тъчно договорът да породи незабавно действие и правни последици, 
волята на страните е предвидила едно обстоятелство, което също 
трябва да се осъществи, за да породи такъв договор своето действие. 
Това обстоятелство в случая е „обличането” на воле изявленията им в 
определена форма, т.е. обективиране и външно изразяване на тяхната 
воля по определен начин. Докато това не се осъществи договорът е 
сключен, но не поражда правно действие за страните (т.е. не възник-
ват субективните права и задължения). Уговарянето на такава форма 
за действителност означава, че договорът е сключен при модалитет. 

                                                 
37 Виж Таджер В., Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II., С., 1973, стр...... 
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Изхождайки от този кратък анализ на елементите от съдържание-
то на договора, в случаите, когато страните уговарят форма за дейст-
вителност на договора, е безспорно, че договорената форма не може 
да бъде съществен елемент от това съдържание. Както бе посоче-
но, такова „въздигане” на случаен елемент в съществен и винаги за-
дължителен елемент от това съдържание става само в изрично посоче-
ните от закона случаи и то по силата на конкретна правна норма38. 
Чл.26, ал.2 ЗЗД предвижда нищожност на договор при липса на пред-
писана от закона форма, защото по силата на тази правна норма, фор-
мата при тези договори е въздигната в съществен елемент от догово-
ра, макар сама по себе си, от гледище на материалното си съдържание 
и съвременния формализъм тя по-скоро представлява условие като 
начин на обективиране на воле изявленията на страните. По аналоги-
чен начин процедира законът и с основанието на договорите39, което 
по силата на чл.26, ал.2 ЗЗД също е въздигнато в съществен елемент 
от съдържанието при т.нар. каузални договори.  
                                                 
38 Виж §125 ГГЗ, където законодателят изрично въздига договорената форма в същест-
вен елемент от сделката или чл.293, ал.2 ТЗ, където договорената форма на търговските 
сделки също е изрично въздигната в съществен елемент от тях. Това, че законодателят 
в чл.26, ал.2 ЗЗД не въздига договорената форма в гражданскоправните сделки като 
съществен елемент на същите, обаче не означава, че тази форма като условие за дейст-
вителност, е превърната в condicio iuris (условие на правото), защото последното не е 
елемент от съдържанието на сделката и в този смисъл не е част от волеизявлението на 
страните. Условието на правото е изискване за действителност на сделката, което може 
да предхожда, да съпътства или да следва сделката. Има и разлика в действието – какво 
ще е то зависи от разпореждането на конкретна правна норма – обратно действие или 
действие занапред. 
39 Дискусията в правната теория относно разбирането на понятието за кауза на догово-
рите, не е предмет на разглеждане на настоящото изложение предвид на сложността на 
проблема и значителния обем. Но, следва да се отбележи, че подобно на „неформални-
те договори”, които не следва да се разбират като договори, при които липсва форма 
изобщо, така и при т.нар. „абстрактни” договори не следва да се разбира, че са без 
кауза, а следва да се разбира, че те нямат някаква типична кауза, която да е въздигната 
от закона в задължителен елемент от съдържанието на този вид договори. Абстрактни-
те договори са вариативни договори от гледище на каузата, т.е. те могат да обслужват 
различни каузи и затова каузата не е съществен елемент от тяхното съдържание. Обрат-
но – при каузалните договори има само една типична, особена кауза за този вид. Затова 
и законът я въздига в съществен елемент от договора и липса й води до специфична, из-
рично предвидена от закона последица – нищожност на целия договор. По-подробно за 
каузата, виж Конов Т., За абстрактните сделки и каузата на договорите, Юбилеен сборник 
в памет на професор Витали Таджер, С., 2003, стр.187-221 и сп. Търговско право, С., 2002, 
№2, стр.5-30; С. Стефанов, Смисъл и приложно поле на изискването за основание на сдел-
ките, сп. Търговско право, С., 2001, №5, стр.36-64; Иванов А., Прехвърляне на вземания в 
търговския оборот, С., 2010, стр.39-52; Таков К., Абстрактните сделки в светлината на по-
нятията за абстрактност и каузалитет. – В: Правни изследвания в памет на професор Иван 
Апостолов, С: Улпиан, 2001, стр.419-451; Калайджиев А., За основанието на правните 
сделки. Сп. Съвременно право, С., 1990, №1, стр.24-31. 
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Дори и да приемем, че договорите имат и естествени елементи, 
договорената от страните форма за действителност в никакъв случай 
не може да се причисли към тях, защото те в същност са правни по-
следици по силата на правна норма. 

Остава единствената възможност договорената от страните фор-
ма за действителност са спада към случайните елементи на съдържа-
нието. От гледище на краткия анализ на трите вида случайни елемен-
ти, тя не може да се причисли към срока или към модуса. Дали дого-
ворената от страните форма ще се осъществи е едно бъдещо и неси-
гурно събитие, а не е нито тежест, нито бъдещо, но сигурно събитие. 
От гледище на предметното си съдържание и от разбирането за фор-
мализъм в съвременното право, договорената форма при неформални-
те договори не е нищо друго освен едно условие40. Така уговорената 
форма за действителност съдържа и трите предпоставки на условието: 
а/. обстоятелство, което се изразява в действие – обективиране и 
външно изразяване на волята на страните в определен от тях начин и 
с определени средства; б/. това е едно бъдещо обстоятелство, което се 
проявява след сключването на договора41 и в/. то е несигурно, т.е. 

                                                 
40 Особено силно изпъква същността на договорената форма като условие, ако при един 
неформален договор, страните сключват един предварителен договор, в който предвиж-
дат редом с други условия, че бъдещият неформален окончателен договор следва да се 
сключи като условие за действителност и в определена форма. Например, един договор 
за наем като страните преди това сключват предварителен договор, уговаряйки, че ще 
сключат след това окончателен договор за наем в писмена форма с нотариална заверка 
на подписите като условие за действителност, когато собственикът наемодател се снаб-
ди с разрешение за ползване на имота, предмет на договора. 
41 Поради факта, че условието указва едно бъдещо и несигурно обстоятелство (събитие 
или действие) и настъпването на обстоятелство е елемент от договора, неговото прояв-
ление по необходимост се състои от две части: а/. субективно негово завършване, със-
тоящо се от преживявания и външно проявени представи и желания относно правните 
последици в зависимост от настъпването на обстоятелството и б/. обективно консоли-
диране на субективното завършване чрез действително настъпване в обективния свят 
на предвидено бъдещо и несигурно обстоятелство. Тези две части се намират в опреде-
лено съотношение по между си: това е съотношение на времева последователност ка-
то субективното завършване на условното правомерно действие винаги предшества 
обективното му консолидиране. Дори и да се „облече” договора в уговорената форма 
при сключването му, макар и за много малък момент от време, първо страните форми-
рат воле изявленията си, включващи и клаузата за форма от гледище на своите психич-
ни преживявания и желания, т.е. първо и по необходимост имаме субективно завършва-
не, а едва след това тази воля се обективира и отразява чрез предвидените средства в 
определената форма (обективното консолидиране). В чисто психологически аспект 
между момента на формиране на волеизявлението и момента на неговото обективи-
ране в някаква съвместна и обща форма за страните, винаги има интервал от време, 
през който с оглед на формата е налице pendente condicione. Освен това, законът или 
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предвидено е като задължение, но не се знае дали ще настъпи със си-
гурност спрямо момента на постигане на съгласие. По силата на воля-
та на страните, това бъдещо и несигурно действие е въздигнато в еле-
мент от съдържанието на договора, но не като съществен, а като слу-
чаен елемент. Законът не изисква форма за действителност, но с оглед 
на конкретните обстоятелства и детайли и най-важното с оглед инте-
ресите на страните, те са договорили, че освен съгласие договорът 
трябва да има и определен начин на обективиране на това съгласие за 
неговата действителност за тях (чрез „обличане” на воле изявленията 
в избраната от тях форма). Т.е. с оглед на съгласието, формата е едно 
бъдещо и несигурно действие с характеристиката на отлагателно ус-
ловие относно действието на договора. За страните договорът, схва-
нат именно като съглашение на съвпадащи насрещни воле изявления, 
няма да произведе желаното правно действие, следователно няма да 
възникнат правните последици, ако не бъде сбъднато това условие.  

Като условие, договорената форма за действителност може да се 
причисли и към потестативните условия, защото настъпването на 
визираното от страните действие (обективиране на воле изявленията 
им  в  определена форма)  изцяло  зависи от волята им  и съзнателните 
преживявания за задължението да се изпълнят визираните правни по-
следици. Като потестативно условие то отговаря на характеристиките 

                                                                                                                                                         
правната теория никъде не поставят някакво изискване каква трябва да е минималната 
продължителност във времето на периода, през който трябва да се осъществи бъдещото 
събитие или действие, за да има то характеристика на бъдещо. Независимо дали време-
то между субективното завършване и обективното консолидиране относно формата е 
една минута или една година, това придава на събитието или действието характер на 
бъдещо и то е винаги несигурно, докато не се осъществи в обективния свят. Например, 
страните постигат съгласие един договор за наем да се сключи в писмена форма с нота-
риална заверка на подписите, но докато технически се изготви и съгласува договора 
като писмен текст, а след това страните се явят пред нотариус за заверка на подписите, 
задължително и по необходимост минава определен период от време, независимо от не-
говата конкретна продължителност. Докато субективното завършване е налице в мо-
мента на постигането на съгласие, когато и двете страни са изразили и обективирали 
воле изявленията си, но не в договорената форма, то обективното консолидиране става 
в един бъдещ и по-късен момент, когато тези воле изявления вече се обективират и из-
разят по договорения начин и с необходимите за това технически и други средства. 
Например, страните договарят присъствено по телефон и постигат съгласие по всички 
елементи на договора за наем, включително и той да е в писмена форма с нотариална 
заверка на подписите като условие за действителност, но едната страна е извън 
България и нотариалната заверка се извършва едва в момента, когато тя се завърне в 
страната след определен период от време. Или страните са постигнали съгласие по 
телефона (присъстващи), но след това едната се разболява и това отлага обективиране-
то на постигнатото съгласие в договорената писмена форма с нотариална заверка и т.н. 
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на чисто такова, защото зависи само от волята на задължените лица, а 
не от волята на незадължено лице или сила извън задължените лица. 

Определянето на договорената от страните форма за действител-
ност като условие от съдържанието на договора има съществено зна-
чение за правните последици, ако тази форма не бъде спазена, т.е. ако 
бъдещето и несигурно отлагателно условие не се реализира в обектив-
ния свят. Когато формата по силата на закона е въздигната в същест-
вен елемент, липсата на такава форма води до специфична, изрично 
посочена правна последица – нищожност на такъв договор (виж 
чл.26, ал.2 ЗЗД). Обаче, ако договорената форма се възприеме като 
отлагателно условие, до нейното обективиране не е налице нищожен 
договор, а само липса на случаен елемент от съдържането на същия. 
Тази липса, по волята на страните и с оглед на техните интереси като 
основен двигател, който ги е мотивирал да влязат в договорно облига-
ционни отношения, отнема от иначе един перфектен договор неговото 
правно действие. Субективните права и задължения не възникват, до-
като не се сбъдне условието, т.е. докато е налице т.нар. висящо със-
тояние. Но, за разлика от нищожния договор, тук има надежда и очак-
ване на страните, че с обективиране на договорената форма на воле 
изявленията им, тези субективни права и задължения ще възникнат и 
техен правопораждащ ЮФ е именно договорът под отлагателно усло-
вие, а не някакъв друг договор. Затова, законът в чл.25, ал.1 ЗЗД пред-
вижда, че договорът няма да има действие за страните, докато не се 
сбъдне отлагателното условие, а не го обявява за нищожен по смисъ-
ла на чл.26 ЗЗД. Със сбъдването на условието се перфекционизира не 
самия договор, а неговото действие.  

В чисто практически аспект от това следват съществени разлики. 
Нищожният договор поради липса на предписана от закона форма 
като съществен елемент не може да се санира. Без значение е защо и 
по какви причини не е спазена изискуемата форма. Без значение е да-
ли страните са знаели, че се изисква форма, без значение е дали не са 
сключили договора в тази форма, действайки виновно (от гледище на 
едната или и на двете страни) или без вина. Дори впоследствие да 
облекат воле изявленията си във формата, която изисква законът, това 
няма да е старият договор, а ще е нов договор (схванат като нов пра-
вопораждащ ЮФ), който от този момент ще поради занапред това 
правно действие, което позволява законът и което искат страните. Ка-
то нищожен, старият договор и то в най-добрият случай, при условия-
та на конверсията може да се преобразува в друг договор (т.е. друг 
правопораждащ ЮФ), който способства и помага на страните да по-
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стигнат впоследствие желаните правни последици на нищожния дого-
вор42.  

Договорената форма като условие води до други правни последи-
ци. В тази хипотеза, от субективна страна поведението на страните 
относно обективирането на формата е правно ревелантно. За закона 
вече е от значение дали условието като случаен елемент не е осъщест-
вено виновно и още повече – от съществено значение е по чия вина е 
било осуетено неговото настъпване. Чл.25, ал.1, изречение второ ЗЗД 
въвежда фикцията, че условието се счита за настъпило (сбъднато), 
ако страната, която има интерес от несбъдването му43, недобросъвест-

                                                 
42 Например, ако за съответния договор според изискванията на чл.18 ЗЗД се изисква 
нотариална форма, а страните са сключили договор само в писмена форма, то по силата 
на чл.26, ал.2 ЗЗД такъв договор е нищожен поради липса на предписана от закона 
форма. Ако са налице условията за конверсия, което включва и намерение и желание на 
страните за това, тъй като конверсията не настъпва автоматично, т.е. ex Lege, извърше-
ното от страните, може да се конвертира според правилата на чл.19, ал.1 ЗЗД в един 
предварителен договор. Но, желаните от страните правни последици не възникват по 
силата на този предварителен договор, а по силата на окончателния договор, който те 
ще сключат впоследствие при спазване на формата като съществен елемент. 
43 Например, такава хипотеза може да възникне, когато е уговорено, че договорът за 
наем на недвижим имот следва да се сключи в писмена форма с нотариална заверка на 
подписите като условие за действителност на договора. Въз основа на принципа за от-
носителното действие на договорите, визиран в чл.21, ал.1 ЗЗД, прехвърлянето на соб-
ствеността върху недвижимия имот е основание, което води до прекратяване на наем-
ния договор за този имот. Договорът обвързва стария собственик и наемателя, но не и 
новия собственик на имота и наемателя, между които няма облигационни отношения 
по повод на имота. Прехвърляйки собствеността, старият собственик-наемодател вече 
няма право на фактическа власт над имота, а това е сериозна пречка той да е в състоя-
ние да изпълни основното си задължение си по наемния договор да осигури предоста-
вянето и ползването на имота от наемателя. Отделно, новият приобретател на имота, 
притежавайки правото и да го ползва, и да го владее, и да се разпорежда с него не е за-
дължен към наемателя. Според чл.21, ал.1 ЗЗД, договорът по изключение може да има 
действие и за трети лица, но само в изрично предвидените за това случаи. Такъв слу-
чай, законът предвижда в чл.237 ЗЗД. По-конкретно в чл.237, ал.2 ЗЗД той предвижда, 
че ако договорът за наем има достоверна дата, въпреки липсата на договор между нови-
ят приобретател на имота и наемателя, договорът за наем между стария наемодател и 
наемателя обвързва новия собственик при условията на същия до предвидения в него 
срок, но за не повече от една година от прехвърлянето. В този случай уговорената фор-
ма за действителност съвпада с изискуемата от закона форма за противопоставяне като 
втората се поглъща от първата. При това положение, ако страните са сключили нефор-
мално съглашение за наем и според уговорката трябва да облекат същото в писмена 
форма с нотариална заверка като условие за действителност и тази форма още не е спа-
зена, договорът не произвежда действие. Но, ако в този момент наемодателят има въз-
можност да продаде изгодно имота на трето лице, то той има интерес от не сбъдването 
на условието, защото сделката с приобретателят ще е чиста, имотът ще е без тежести по 
отношение на заварени договори за наем, чието действие новият собственик ще трябва 
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но е попречила да настъпи то. Това е т.нар. „фингирано сбъдване на 
условието”, което като идея идва още от римското право. Такава фик-
ция е невъзможна и недопустима, тогава когато формата е съществен 
елемент от договора (виж чл.26, ал.2 ЗЗД). По силата на тази фикция, 
щом условието се счита за настъпило, сбъднало се, то следва, че дого-
ворът се „санира” (в смисъл, че вече са проявени всички елементи от 
съдържанието му) и ще породи правно действие. Ако вината за не-
осъществяването на договорената форма е на страната, която няма ин-
терес от несбъдването, правното положение се запазва и в момента, 
когато и тя извърши необходимите действия за обективиране на воле-
изявлението си в договорената форма, се счита, че условието се е осъ-
ществило и договорът, схванат като същия правопораждащ ЮФ, ще 
породи действие. 

Другият важен практически въпрос е свързан с момента, от който 
договорът поражда действие. Когато формата е съществен елемент от 
договора, той е нищожен, т.е. изобщо не поражда правно действие, 
считано от момента на сключването му. Такъв договор никога не по-
ражда правно действие, защото е изначално негоден правопораждащ 
ЮФ, а ако бъде спазена формата впоследствие, както бе отбелязано, 
това не го санира, а представлява нов договор като правопораждащ 
ЮФ, който от този момент поражда действие е то занапред. По съ-
щият начин стои въпросът и ако формата е спазена изначално – дого-
ворът ще породи действие само занапред. 

Ако обаче, формата е случаен елемент от договора, представлява-
ща условие, то тогава се прилага чл.25, ал.2 ЗЗД. Според този текст, 
сбъдването на условието има обратно действие. Текстът е общ без да 
се посочват изключения и следователно той включва в себе си и хипо-
тезата на фингираното сбъдване на условието. Независимо дали фор-
мата ще се счита за осъществена било по волята на страните (добро-
волно обективно консолидиране на субективното завършване) или по 
пътя  на  фингираното  сбъдване  на  условието  (фикция,  заместваща 

 
 
 

                                                                                                                                                         
да изтърпи и понесе в зависимост от формата на наемния договор. Често, самият 
купувач поставя като условие имотът да е без тежести, за да се реализира продажбената 
сделка. И ако по тези причини наемодателят недобросъвестно отказва чрез различни 
поводи и с различни основания да извърши нотариална заверка, за да може необез-
покоявано да сключи нотариалната сделка за прехвърляне на собствеността, то ще е 
налице именно хипотезата на чл.25, ал.1, изречение второ ЗЗД. 
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доброволното обективно консолидиране на субективното завършва-
не), последицата ще е една и съща – договорът ще породи действие не 
от момента на сбъдването на условието, а от момента на сключването 
му. В посочената хипотеза това означава, че той ще породи действие 
за страните от момента, в който те са постигнали съгласие (субектив-
но завършване), дори и по начин и със средства, които не съответст-
ват на договорената форма, тъй като тя е била обективирана по неиз-
бежност в един по-късен момент (обективно консолидиране на субек-
тивното завършване).  

Това има съществено практическо значение, когато между мо-
мента на неформалното постигане на съгласие и момента на облича-
нето на това съгласие в договорената форма има по-продължителен 
период от време. Въпреки постигнатото съгласие, субективните права 
и задължения все още не са възникнали, а е налице само надежда ус-
ловието да се сбъдне (nihil adhuc debetur, sed spes est debetum iri), за да 
възникнат валидно. Но, още от римското право е възприета идеята, че 
тъй като правата и задълженията ще възникнат валидно, ако условие-
то се сбъдне, то няма пречка да се даде някаква предварителна регула-
ция и санкция с оглед интересите на страните. Тази санкция, както ве-
че бе посочено, се изразява във фикцията за сбъдване на условието, а 
регулацията на потенциалните права и задължения се изразява във 
възможността да се извърши цесия на условно вземане или да се 
прехвърли условно задължение (чрез встъпване или заместване в 
дълг). Дори е допустима и новация, както и заместване в правоотно-
шението по смисъла на чл.102, ал.3 ЗЗД. Разбира се, в тези случаи и 
цесията, и заместването в дълг, и стъпването в дълг, и новацията, и за-
местване в правоотношението не могат да породят действие в момен-
та на сключването на съответните сделки, а това ще стане в един по-
късен момент, когато (ако) воле изявленията бъдат обективирани в 
договорената форма (т.е. се сбъдне условието на основания договор). 
Подобна възможност е недопустима, ако формата е съществен еле-
мент от договора и липсата й води до нищожност, защото не могат да 
се прехвърлят субективни права и задължения от нищожен договор, 
тъй като те никога не са съществували и с оглед на нищожния дого-
вор никога не могат да възникнат. 
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РЕЗЮМЕ 
 

В настоящей статье анализируется формализм как принцип граж-
данского права и его проявления относительно гражданско-правовых 
договоров с точки зрения их формы. Прослежено его возникновение и 
развитие в римском, средневековом и современном праве и его соот-
ношение с принципами индивидуализма с точки зрения формирова-
ния современного представления о договоре. Анализирована гипотеза 
о договоренной между сторонами формой действительности в граж-
данско-правовых договорах с точки зрения допустимости и правовых 
последствий и ее определение в случаях, когда она является условием 
по смыслу статьи 25 Закона об обязательствах и договорах. 

 
 

SUMMARY 
 

With the present article is analyzed the Formalism as a principle of the 
Civil Law and its manifestation to the contracts of the Civil Law from the 
point of view of their form. It is studied the beginning and development of 
the Formalism through the Roman, Medieval and modern Law and its 
interrelation with the principles of the Individualism in connection with the 
formation of the modern idea for a contract. With the present article is 
analyzed the hypothesis of the negotiated between parties form of the civil 
contract for its validity from the point of view of an admissibility and 
consequences and determination of such form of the contract as a condition 
according to art.25 OCL. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМЪТ В ДРЕВНОГРЪЦКАТА 

ПРАВНО-ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ 
 

ас. Пламен Калев* 
 
 

§ 1. Общи бележки 
 

Историята на цивилизацията е изпълнена с множество примери за 
наличие на постоянен стремеж към уреждане и преуреждане на об-
ществения живот. Всъщност това е процес на институционализиране 
на обществената действителност.  

Институционалността е начини на формиране, съществуване и 
функциониране на съдържанието на явленията от обществената 
действителност. Институционалността се проявява като организаци-
онна и нормативна. Разновидност на организационната институци-
оналност на обществото е държавната реалност, а на нормативната – 
правната действителност.1 В този смисъл специфичната институци-
оналност е общо и определящо качество на държавната реалност и на 
правната действителност.  

На все по-развиващата се институционалност на държавната ре-
алност и на правната действителност съответства непрекъснатото раз-
виващо се използване на институционалния подход при тяхното из-
следване.2 Поради това всяко исторически създадено методологично 
учение на юриспруденцията е израз на отношение към институци-
оналността на държавната реалности и на правната действителност. 
Задачата на настоящия текст е да разкрие проявлението на институ-
ционализма като подход към правната действителност в древногръц-
ката правно философска мисъл. 

В историята на древногръцката правно философска мисъл се 
очертават три периода. През първия период – наричан още ранен пе-
риод – представите за правото на древните гърци се рационализират и 
                                                 
* Авторът на настоящия текст е асистент по теория на държавата и правото в 
ЦЮН на БСУ. Член е на Българската асоциация по философия на правото и социална 
философия, която е част от Международната асоциация по философия на правото и 
социална философия.  
 
1  Бойчев, Г., Правният институционализъм, С., 2009, с.86. 
2  Пак там, с.87. 
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в резултат от това се формира правно философският подход. Първите 
наченки на рационализация на древногръцката правната мисъл са в 
творчеството на Омир и Хезоид, а пионерите в приложението на 
правно философския подход са знаменитите седем мъдреци. Вторият 
период е време на възход на полисната система и разцвет на древно-
гръцката правно-философска мисъл. Правно-философските възгледи 
през този период са представени в ученията на Демокрит, софистите, 
Сократ, Платон и Аристотел. През третия период – по известен сред 
историците като период на елинизма – полисната система е в упадък 
поради попадането на гръцките полиси първоначално под властта на 
Александър Македонски, а по-късно и под властта на Рим. Правно-
философските възгледи от този период са представени в ученията на 
Епикур, стоиците и Полибий.     

Всеки един период от развитието на древногръцката правно-фи-
лософска мисъл заслужава самостоятелна преценка от позициите на 
правния институционализъм. Това е така, защото във всеки един от 
представените периоди се откриват приноси и съответно недостатъци 
при разкриване на институционалните качества на правната действи-
телност. В тази връзка в последващото изложение в три самостоятел-
ни параграфа ще спрем вниманието си върху проявите на институци-
онализма на всеки един от горе очертаните етапи в развитието на 
древногръцката правно-философска мисъл.   

В западната правна традиция първите прояви на отношение към 
институционалността на правната действителност могат да се открият 
в древногръцката правно-философска мисъл. Още в самото начало е 
важно да се отбележи, че древногръцките представи за правото не 
правят изключение от извода, че представляват несъзнателен принос 
за разкриване на институционалните качества на правната действи-
телност. Причината древните гърци да не осъзнават своя принос за 
разкриване на институционалните качества на правната действител-
ност е обстоятелството, че в пределите на древногръцкото обществе-
но съзнание никога не е съществувал обособен дял със специфично 
правна ориентация.3 Древните гърци познават една неразчленена нау-
ка, която обхваща и представите за правото. Това е така, защото древ-
ногръцките мислители не са юристи, нито в сегашния смисъл на ду-
мата, нито според тогавашните разбирания. Те са философи, постави-
ли проблемите на правото в центъра на своите изследвания. По този 
начин правото се превръща в част от една по-обща философска докт-

                                                 
3  Кели, Дж., Кратка история на западната теория на правото, С., 1998, с.16. 
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рина, в чиито рамки представата за правната действителност се фор-
мира на база характерния за тази доктрина мироглед и става част от 
една цялостна представа за света. 

Древните гърци си представят света дуалистично. Те приемат па-
ралелното съществуване на два различни свята – истински свят на 
идеите и светът на сетивните възприятия. Докато светът на идеите – 
този невидим според техните представи свят – е вечен и неизменен, 
то светът на възприятията е преходен и променлив. 

Посоченият дуализъм е изходна точка и на древногръцките прав-
но-философски възгледи. Древните гърци приемат, че правната дейст-
вителност разкрива две страни – мета юридическа и юридическа. Две-
те страни на правната действителност съществуват в различни изме-
рения. Докато мета юридическата страна принадлежи на истинския 
свят на идеите и поради това нейните компоненти притежават качест-
вата вечност и неизменност, то юридическата е част от сетивния свят 
на възприятията и като самия него е преходна и променлива. Това 
преценено от позициите на правния институционализъм идва да пока-
же, че древните гърци за първи път в историята на западната правна 
традиция обръщат внимание на двойствената субстанциална същност 
на правната действителност.  

Прави впечатление, че древногръцките философи проявяват из-
следователски интерес единствено към мета юридическата страна на 
правната действителност и изобщо не се интересуват от нейната юри-
дическа страна. Показна в това отношение е тоталната липса на прав-
но догматична интерпретация в техните изследвания. Причината е ве-
че споменатото обстоятелство, че древногръцките мислители по про-
фесия не са юристи. 

 
*** 

§ 2. Институционализмът 
в зората на древногръцката правна мисъл 

 
В древногръцката културна традиция представата за двойствена-

та субстанциална същност на правната действителност се среща за 
първи път в поемите на Омир и Хезоид. 

В творчеството на Омир тази представа е изразена чрез понятията 
„дике” и „темис”. Докато „дике” има своя произход в истинския свят 
на идеите и поради това е вечната и неизменна справедливост, то 
„темис” е преходното и променливо обичайно право. Така „дике” се 
явява израз на мета юридическата страна на правната действителност, 
а „темис” – на нейната юридическа страна.  
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В поемите „Илиада” и „Одисея” Омир схваща правните обичаи 
като конкретно проявление на вечната справедливост в света на се-
тивните възприятия.4 По този начин древногръцкият поет несъзнател-
но достига до мисълта, че в процеса на правно институционализиране 
взема участие вечната справедливост, която е неправно ценностно 
оценъчно явление. В неговите съчинения тази мисъл е все още в заро-
диш и поради това непълна. Празноти се наблюдават в две насоки. 

Първо, в поемите си Омир въздига единствено вечната справед-
ливост за неправно ценностно оценъчно явление. Древногръцкият ав-
тор не успява да прозре, че всъщност в процеса на правно институци-
онализиране вземат участие и други неправни ценностни оценъчни 
явления. 

Второ, Омир не търси и не дава отговор на въпроса защо е необ-
ходимо в процеса на правно институционализиране да участва не-
правното ценностно оценъчно явление справедливост. По този начин 
древногръцкият поет не успява да разкрие специфичната роля на 
справедливостта в процеса на правно институционализиране. 

Мисълта за неправни ценностни оценъчни явления срещаме и в 
поемите на Хезоид. В неговото творчество тази мисъл също остава в 
начален етап на развитие. 

В поемите си Хезоид представя боговете като олицетворение на 
различни нравствено-правни принципи. Така например в поемата 
„Теогония” се разказва, че от брака между Зевс (олицетворение на 
всичко съвършено) и Темида (олицетворение на вечния естествен ред) 
се раждат две дъщери богини. Едната Дике е олицетворение на спра-
ведливостта, а другата Евномия олицетворява законността.5 Всъщност 
двете сестри богини са олицетворение на неправни ценностни оце-
нъчни явления.  

За разлика от Омир, Хезоид в представите си за неправните цен-
ностни оценъчни явления не е така проницателен и не успява изобщо 
да прозре, че тези явления вземат участие в процеса на правно инсти-
туционализиране. 

Принос за утвърждаване на мисълта за неправни ценностни оце-
нъчни явления имат и така наречените „седем мъдреци” на древна 
Гърция. Към тях обикновено се причисляват имената на Талес, Питак, 
Периандър, Биант, Солон, Клеобул и Хилон.6  

                                                 
4  История на политическите и правните учения, С., 1989, с.27. 
5  Пак там, с.28. 
6  Цит. съч., с.28; Стоянов, Ж., Философия на правото, С., 1993, с.22. 
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Специално внимание сред „седемте мъдреци” заслужава Солон. 
Поради това, че през целия си живот се проявява като знаменит ре-
форматор и държавен деятел, неговите приноси за разкриване на ин-
ституционалните качества на правната действителност следва да се по-
търсят в осъществената от него политическа и законодателна дейност. 

Солон живее във време на остри политически и социални борби 
между атинския демос и представителите на атинската демокрация, 
които основно се очертават като борби между длъжници и кредитори. 
В условията на антагонизъм между бедни и богати Солон се оказва 
компромисна фигура, на която еднакво се доверяват двете страни. По-
ради тази причина е избран за пръв архонт и като такъв бива оправо-
мощен с широки правомощия на посредник между враждуващите си-
ли в атинското общество. След като поема държавните дела в свои ръ-
це Солон издава редица нови закони, с помощта на които съществено 
реформира социално-политическия живот в атинския полис. Солон се 
стреми да издаде законодателство, в което правно да е институциона-
лизирана справедливостта като мяра в разпределителните отношения 
и в отношенията на възмездие. Пример е законът, с който Солон отме-
ня робството за дългове. Всички поробени длъжници на частни и дър-
жавни задължения са освободени. Наред с това Солон налага забрана 
за напред заемите да се обезпечават с лично робство. 

Въпреки значителната практическа деятелност Солон остава, как-
то всички други древногръцки философи, сляп за юридическата стра-
на на правната действителност и изобщо не подлага на анализ нейни-
те институционални качества. 

Солон не е последователен в представите си и относно мета юри-
дическата страна на правната действителност. Подобно на всички 
други разгледани до момента древногръцки философи, Солон не ус-
пява да отговори на въпроса защо в процеса на правно институциона-
лизиране вземат участие неправни ценностни оценъчни явления. 

 
*** 

§ 3. Институционализмът в периода на 
разцвет на древногръцката правно-философска мисъл 

 
До отговора на горе поставения въпрос древногръцкото общест-

вено съзнание успява да достигне в периода на разцвет на гръцката 
правно-философскиа мисъл.  

Първият сред древногръцките философи, който успява да разкрие 
специфичната роля на участващите в процеса на правно институци-
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онализиране неправни ценностни оценъчни явления е Демокрит. В 
съответствие с дуалистичното разбиране за света Демокрит приема, 
че докато обществото е резултат от общественото развитие, изразява-
що се в еволюцията от стадото към цивилизацията, то това не важи за 
полиса и за неговите закони, които възникват от човешка дейност.7 
Демокрит изисква полисното законодателство съдържателно да съот-
ветства на естествената природа. Единствено по този начин нормите 
на позитивното право е възможно да бъдат справедливи. Несправед-
ливо – казва Демокрит – е онова, което противоречи на природата. По 
този начин Демокрит въздига справедливостта като неправно цен-
ностно оценъчно явление, което посредством процеса на правно ин-
ституционализиране е желателно да се отрази в нормативните пред-
писания на позитивното право. Отразяването е желателно. В противен 
случай позитивното законодателство ще е несправедливо. Демокрит 
категорично отказва да се подчини на несправедлив позитивен закон. 
Според него мъдрецът не е длъжен да се подчинява на законите, 
които противоречат на природата и следва да живее свободно и неза-
висимо от лошите закони.8 С този възглед Демокрит е първият и 
единствен древногръцки философ, който категорично обявява проти-
воречащите на справедливостта позитивни закони за незадължителни. 
По този начин Демокрит е първият в историята на правната мисъл, 
който в известна степен успява да разкрие специфичната роля на 
справедливостта в процеса на правно институционализиране. Инсти-
туционализираната в правото справедливост участва в изграждането 
на мета юридическата страна на правната действителност, която на 
свой ред е критерий за легитимност на правото. Точно такъв е възгле-
дът на Демокрит. Отказ от подчинение на нормите на несправедли-
вото право, защото последното е нелегитимно.   

Навлизането на въпросите, касаещи правото в кръга на широкото 
философско обсъждане и  несъзнателното приложение на институци-
оналния подход в правните изследвания е свързано с имената на со-
фистите. Появата на тяхното творчество се отнася около V век пр.н.е. 
Наименованието „софист” произтича от думата „софос”, чието значе-
ние е мъдър. Софистите професионално са се изявявали като учители 
по мъдрост, включително и по въпросите на държавата и правото. 

Софистите не съставляват някаква единна школа. Основна причи-
на за това е съдържателното различие в техните правно-философски 

                                                 
7  Стоянов, Ж., Философия на правото, С., 1993, с.24. 
8  Древногръцките материалисти. Фрагменти и текстове, С., 1958, с.216 и с.225. 
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възгледи. Обединяващият всички софисти фактор следва да се търси в 
характерния за всеки един софист стремеж към мъдростта.  

В историята на древногръцката правно-философска мисъл се 
очертават две поколения софисти – стари и млади. Изследователски 
интерес предизвикват правно-философските възгледи както на стари-
те софисти, така и на техните млади наследници, защото и едните, и 
другите в различна степен допринасят за разкриване на институци-
оналната същност на правната действителност. 

Със славата на много знаещ софист и блестящ оратор се ползва 
Протагор. Съпоставен с останалите софисти Протагор има най-малък 
принос за разкриване на институционалната същност на правната 
действителност. Все пак той успява да достигне до идеята, че същест-
вуват определени неправни ценностни оценъчни явления. Според не-
го това са справедливостта и равенството. Въпреки това Протогор ос-
тава далеч от представата, че тези явления участват в процеса на прав-
но институционализиране на обществените отношения. 

До тази мисъл достига друг представител на софистите. Това е 
Горгий, който с Протагор е един от най-знаменитите софисти. Оценя-
вайки високо достиженията на човешката култура, този древногръцки 
философ определя писаното законодателство като страж на справед-
ливостта. Практически позитивното право може да осъществи защит-
на функция на справедливостта в случай, че последната е правно ин-
ституционализирана. Това дава основание да приемем, че Горгий 
схваща справедливостта като неправно ценностно оценъчно явление, 
участващо в процеса на правно институционализиране. С това се из-
черпва неговия принос за разкриване на институционалната същност 
на правната действителност. Горгий не разкрива специфичната роля 
на справедливостта в процеса на правно институционализиране. 

Друг представител на софистите, чието творчество заслужава 
внимание от позицията на правния институционализъм е Хипий. Той 
пръв между софистите рязко противопоставя природата от една стра-
на на позитивния закон, от друга страна. Законът на природата в трак-
товката на Хипий се представя като истинско естествено право, което 
противостои на грешния, изкуствен човешки закон. Обръщайки се 
към своите събеседници, граждани на различни полиси, Хипий казва: 
„Хора, събрали се тук! Аз считам, че всички вие сте роднини, близки, 
съграждани – по природа, а не по закон, защото подобното е сродно 
на подобното по природа, а законът властвайки над хората, ги при-
нуждава към много неща, които са противни на природата.”9 Приве-
                                                 
9 История на политическите и правните учения, С.,1989, с.36. 
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дения цитат идва да покаже, че Хипий схваща естествените права 
като неправни ценностни оценъчни явления, които не участват в 
процеса на правно институционализиране. Поради това позитивно 
установеното право е квалифицирано от Хипий като грешен закон. 
Погрешността идва от обстоятелството, че позитивното право не от-
разява естествените права на личността. По този начин е невъзможно 
да се конструира мета юридическата страна на правната действител-
ност. Погрешният за Хипий закон не е нелегитимен. Това е така, за-
щото Хипий, за разлика от Демокрит, не призовава адресатите на 
правните норми да не им се подчиняват в случай, че последните не 
отразяват в себе си неправни ценностни оценъчни явления. 

Подобни на разбиранията на Хипий за институционалната същ-
ност на правната действителност има софистът Антифонт. Като обос-
новава положението на равенство по природа на всички граждани, то-
зи древногръцки философ се позовава на това, че естествените пот-
ребности са еднакви за всички хора, независимо дали са елини или 
варвари, благородни или прости. За него съществуващото неравен-
ство между хората произтича от предписанията на позитивните зако-
ни, а не от природата. „По природа – казва Антифонт – ние всички 
сме равни във всяко отношение, при това еднакво варвари и елини. 
Тук е уместно да се обърне внимание – продължава мисълта си 
Антифонт – че у всички хора природните нужди са еднакви.”10 От то-
зи достигнал до нас текст ясно личи как Антифонт, също като Хипий, 
е на мнение, че предписанията на позитивното законодателство са 
погрешни. Грешките на позитивното право според него се дължат от-
ново на отсъствието на справедливостта в процеса на правно институ-
ционализиране. Поради това Антифонт отбелязва, че „...много пред-
писания, призвани за справедливи по закон, са враждебни на природа-
та на човека.”11 Според него дори полезните постановки на закона са 
окови за човешката природа, докато повелите на природата носят на 
човека свобода.  

Наред със справедливостта Антифонт си представя и свободата 
като неправно ценностно оценъчно явление. В неговите представи, 
подобно на справедливостта, свободата също отсъства от процеса на 
правно институционализиране. 

Както Хипий, така и Антифонт спира до тук в разбиранията си за 
институционалната природа на правната действителност. Тези автори 
не се занимават със специфичната роля в процеса на правно институ-
                                                 
10  Пак там, с.36. 
11  Пак там, с.36. 
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ционализиране на неправните ценностни оценъчни явления справед-
ливост и свобода. Поради това запазват мълчание по въпроса как 
следва да се процедира с противоречащите на мета юридическата 
страна на правната действителност норми на позитивно установеното 
право. 

Тразимах е един от най-ярките софисти от младото поколение. За 
разлика от останалите софисти този философ приема справедливостта 
за правно институционализирана.  

Неговата постановка е различна. Тразимах приема съществуване-
то на една естествена справедливост. Нейното съдържание се свежда 
до властта на по-силния над по-слабия. „Справедливостта, твърдя аз – 
казва Тразимах – е това, което е угодно на по-силния.”12 Тази естест-
вена справедливост древногръцкият философ вижда институционали-
зирана в позитивното право. Това е така, защото Тразимах приема, че 
във всяка една държава властта установява закони в своя полза. Така 
Тразимах обратно на всички други древногръцки философи мисли, че 
погрешността на позитивното законодателство произтича не от не-
участието на справедливостта в процеса на правно институционализи-
ране, а напротив позитивното право е погрешно, защото институци-
онализира естествената справедливост. По този начин Тразимах се 
проявява като негативно настроен спрямо идеята за необходимост в 
процеса на правно институционализиране да участват неправни цен-
ностни оценъчни явления. Причината е неговата неправилна предста-
ва за справедливостта. В неговото съзнание справедливостта не се 
схваща като неправно ценностно оценъчно явление. За него справед-
ливостта не може да бъде ценност при условие, че предписва господ-
ство на по-силния спрямо по-слабия. 

В същия дух са разсъжденията на Пол Агригентски, ученик на 
Горгий. Неговите интереси са насочени преди всичко към практичес-
ката политика и емпиричната реалност на държавния живот. Според 
този представител на младото поколение софисти докато в отноше-
нието между хората все едно няма справедливост, по-добре е човек 
сам да създаде справедливост. С този възглед Пол Агригентски остро 
се противопоставя, естествената справедливост да участва в процеса 
на правно институционализиране. За древногръцкия философ по-пра-
вилно е правото да не се стреми съдържателно да съответства на мета 
юридически критерии, а да се съобрази със самото себе си. Той не ус-
пява да прозре, че правото не разполага със собствена ценност и пора-

                                                 
12  Пак там, с.37. 
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ди това се налага в процеса на правно институционализиране да взе-
мат участие определени неправни ценностни оценъчни явления.       

В този ред на мисли се движи атинският аристократ и софист 
Каликъл. От Платон научаваме, че Каликъл рязко противопоставя 
естественото право на позитивния закон и общоприетия обичай. 
„Според мен – казва Каликъл – законите се създават от слабите, а те 
са болшинство. Те създават тези закони за себе си и за собствената си 
полза, раздавайки щедро и похвали, и порицания”.13 От тази позиция 
Каликъл също подлага на критика позитивното законодателство не за-
това, че не институционализира неправни ценностни оценъчния явле-
ния, а точно обратно затова, че тези явления са отразени в правото. 

Принципен критик на софистите е Сократ. Въпреки това възприе-
ма редица техни идеи относно институционалността на правната 
действителност. 

Както софистите, така и Сократ прави разлика между естествено 
право и позитивен закон. Това всъщност е разграничение между мета 
юридическата и юридическата страна на правната действителност. По 
примера на останалите древногръцки философи Сократ оставя в стра-
ни от своите интереси въпросите свързани с юридическите качества 
на правната действителност и научно разработва единствено нейната 
мета юридическа страна. 

Сократ приема, че съществуват неправни ценностни оценъчни яв-
ления, които вземат участие в процеса на правно институционализи-
ране. Подобно на Демокрит и на софистите, Сократ  не се ограничава 
единствено до справедливостта. Той признава необходимостта в про-
цеса на правно институционализиране да вземат участие и други не-
правни ценностни оценъчни явления. Водим от тези възгледи Сократ 
обръща сериозно внимание на неправното ценностно оценъчно явле-
ние свобода. Израз на институционализираната свобода древногръц-
кия философ вижда във възможността на всеки пълнолетен гражда-
нин на атинския полис в съответствие с полисното законодателство да 
напусне Атина в случай, че не е съгласен с начина на държавно уст-
ройство и управление. „Атиняните – казва Сократ – са свободни да за-
минат където желаят като имат право да вземат със себе си цялото си 
имущество.”14 Тази свобода на атинските граждани е правно институ-
ционализирана в полисното законодателство. Всъщност по силата на 

                                                 
13  Пак там, с.38. 
14  Пак там, с.39. 
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това законодателство атиняните могат свободно да формират воля и 
свободно да предприемат действия по нейното осъществяване.  

В представата си за свободата като институционализирано не-
правно ценностно оценъчно явление Сократ не е последователен. 
Това е така, защото древногръцкия философ не разкрива специфична-
та роля на свободата в процеса на правно институционализиране. 

Значително по-последователен е Сократ в разбиранията си за 
справедливостта. Според него неправното ценностно оценъчно явле-
ние справедливост взема активно участие в процеса на правно инсти-
туционализиране и по този начин придава на позитивното право ка-
чеството законност. Законността за Сократ е основание за задължи-
телност на нормите на позитивното право, а те са законни когато ин-
ституционализират справедливостта. 

Според Сократ справедливостта е винаги правно институциона-
лизирана. Основание да твърдим това ни дава обстоятелството, че за 
него законното и справедливото са едно и също нещо. Доказателство 
за това равенство е отказът на Сократ да послуша приятелите си да 
пристъпи нормите на позитивното право като избяга от затвора и по 
този начин да осуети изпълнението на наложената му явно несправед-
лива смъртна присъда. 

Един от най-ревностните последователи на Сократ е Платон. Той 
възприема естествено правния идеал на Сократ, че законното и спра-
ведливото са едно и също нещо. Въпреки това Платон не успява да 
доразвие идеята на Сократ относно специфичната роля на справед-
ливостта в процеса на правно институционализиране. 

Както Сократ, така и Платон не ограничава неправните ценност-
ни оценъчни явления единствено до справедливостта. В съчиненията 
си Платон отделя значително внимание на не правното ценностно 
оценъчно явление равенство. В представите си за равенството той се 
намира под влиянието на питагорейците. Това е така, защото Платон 
отмерва равенството с помощта на характерната за питагорейците 
цифрова мистика. За него гражданите са равни, но за разлика от пита-
горейците принципът на равенството се третира аристократично – 
като геометрично изискване, а не като аритметично равенство. 

Платон препоръчва на законодателя умереност в процеса на прав-
но институционализиране на обществените отношения и на явления-
та, които не са обществени отношения, но породените от тях последи-
ци е необходимо правно да се регулират. 
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Последващото развитие на древногръцката правно-философска 
мисъл след Платон е свързано с името на неговия ученик и критик 
Аристотел. Негови са крилатите думи: „Платон ми е приятел, но по-
голям приятел ми е истината”. 

Аристотел е роден в малкия елински град Стагира и поради това 
често изследователите на античността го наричат Стагирит. Още на 
седемнадесет годишна възраст Аристотел се установява на територия-
та на атинския полис. През първите години в Атина изучава в детайли 
създадените до момента философски учения. Впоследствие Аристо-
тел преподава в основаната от Платон Академия. След смъртта на 
нейния основател Аристотел напуска Академията. Не след дълго на-
пуска и Атина. През годините посещава и живее в много други древ-
ногръцки полиси. В периода около 342-340 г. пр. н.е. по покана на 
македонския цар Филип II се занимава с възпитанието на неговия син 
Александър.  

В своите възгледи за правната действителност Аристотел споделя 
становищата на Сократ и Платон за съвпадението на справедливото и 
законното. За него правото олицетворява справедливостта в отноше-
нието между хората. Така Аристотел се присъединява към онази гру-
па древногръцки философи, които разглеждат справедливостта ви-
наги като правно институционализирано неправно ценностно оценъч-
но явление. 

В учението си за справедливостта Аристотел разграничава два 
вида справедливост. Първата нарича уравнителна справедливост. 
Посредством нейното участие в процеса на правно институционали-
зиране се постига „аритметично равенство” в обществените отноше-
ния. Това е при гражданскоправните сделки, обезщетяването на вре-
ди, налагането на наказания и т.н. 

Втората разновидност на справедливостта Аристотел нарича раз-
пределителна справедливост. Посредством участието на този втори 
вид справедливост в процеса на правно институционализиране се 
постига „геометрично равенство” в обществените отношения. Това е 
при разпределението на общите блага по достойнство, пропорционал-
но на приноса на всеки член на обществото. 

Аристотел дава висока оценка на законодателните реформи на 
Солон. В тях вижда осъществен процеса на правно институционали-
зиране не само на справедливостта, а и на други неправни ценностни 
оценъчни явления. Това са неправните ценностни оценъчни явления 
свобода  и  равенство.  Според  Аристотел основната причина за недо- 
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волство и преврати в държавата е липсата на равенство в процеса на 
правно институционализиране на обществените отношения и други 
явления, подлежащи на регулиране или регламентиране.  

Интересни са възгледите на Аристотел относно взаимоотноше-
нието справедливост от една страна и от друга свобода и равенство. 
Според него постигането на справедливост в обществените отноше-
ния е възможно единствено между свободни и равни хора. С този въз-
глед Аристотел е първият сред древните гърци, който успява да дос-
тигне до идеята, че справедливостта служи на законодателя и като 
критерий за оценка на начина на институционализиране в правото на 
останалите неправни ценностни оценъчни явления.15 В този случай 
степента на справедливост на правото е свързана със степента, в която 
то установява равна мяра на свобода.16 

В духа на традиционния за древногръцкото обществено съзнание 
дуализъм Аристотел разделя правото на условно и естествено. Под ес-
тествено право древногръцкия философ разбира правен ред, който 
навсякъде има еднакво значение и не зависи от неговото признаване 
или непризнаване, а под условно право – позитивно установеното по-
лисно законодателство. 

Сред древногръцките философи Аристотел е и първият, който по-
ставя изискването естествените права да намерят своя израз, въплътя-
ване и спазване в закона. Това е възможно да се случи посредством 
участието на естествените права в процеса на правно институциона-
лизиране. 

За разлика от Демокрит, Аристотел не успява да прозре специ-
фичната роля на неправните ценностни оценъчни явления в процеса 
на правно институционализиране. Той не достига до идеята, че пос-
редством участието на тези явления в процеса на правно институ-
ционализиране се формират мета юридическите качества на правото, 
които от своя страна определят неговата легитимност. Въпреки това 
Аристотел е на крачка от това прозрение с твърдението, че при от-
стъпление на позитивното право от естествените права ще доведе не-
избежно до деспотично насилие и израждане на закона в средство за 
деспотизъм.17 

***   

                                                 
15 Бойчев, Г., Правният институционализъм, С., 2009, с.157. 
16 Ролс, Дж., Теория на справедливостта, С., 1998, с. 609-696. 
17 История на политическите и правните учения, С., 1989, с.51. 
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§4. Институционализмът в древногръцката  
правоно-философска мисъл през периода на елинизма 

 
Кризата в древногръцката държавност през елинистичния период 

се отразява отчетливо в представите на древните гърци за институ-
ционалната същност на правната действителност. В края на четвърти 
век пр.н.е. древногръцките полиси изгубват своята независимост и 
попадат първоначално под македонска и в последствие под римска 
власт. Успешните военни походи на Александър Македонски поста-
вят началото на елинизацията на древния Изток и водят до формира-
нето на елинистични монархии. В средата на втори век пр.н.е. могъ-
щата македонска държава се превръща в провинция на Рим. 

Правно-философската мисъл от този период намира израз в уче-
нията на Епикур, стоиците и Полибий. 

Епикур е продължител на атомистичното учение на Демокрит, 
като подържа възгледа, че природата се развива по свои собствени за-
кони, без намесата на боговете. Обединяващото звено между раз-
виваните от него физически и правно-философски представи е ети-
ката. 

Цялата епикурейска етика носи индивидуалистичен характер. В 
нейните рамки Епикур развива възгледи за основните ценности като 
удоволствие, свобода и безметежно спокойствие на духа. От позиция-
та на правния институционализъм за нас интерес представлява един-
ствено неговата представа за свобода. 

Свободата на човека според Епикур е неговата отговорност за 
разумния избор на своя начин на живот. Всеки сам е свободен да на-
прави избора как да живее. Сферата на човешката свобода е сфера на 
неговата отговорност за себе си. 

На развиваната от Епикур етика съответства в политически сми-
съл формата на умерена демокрация. При нея господството на зако-
ните се съчетава в максимално възможна степен със свободата и авто-
номията на отделните индивиди. Самото съчетание на законите със 
свободата изисква последната да бъде правно институционализирана. 
Това много добре е осъзнато от Епикур. 

Основният недостатък на учението на Епикур е сходен с недо-
статъците във възгледите на болшинството древногръцки философи. 
Подобно на тях Епикур не успява да отговори на въпроса защо свобо-
дата като неправно ценностно оценъчно явление взема участие в про-
цеса на правно  институционализиране. 
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Интересни са възгледите на стоиците относно институционалната 
същност на правната действителност. Основател на стоицизма е 
Зенон. В историята на стоицизма се разграничават три периода: древ-
на, средна и нова Стоя. Главни представители на древната Стоя освен 
зенон са Клеант и Хризип. Водещи представители на средната Стоя са 
Панетий и Посийдоний. Представители на новата Стоя, останала в 
историята като римска Стоя, са Сенека, Епиктет и император Марк 
Аврелий. 

Според стоицизма вселената се управлява от съдбата. Тя ката уп-
равляващо и господстващо начало се проявява едновременно като ра-
зум на вселената или като закон на всичко истинско във вселената, 
управляема от провидението, или разум, съобразно с който станалото 
е станало, ставащото става и предстоящото ще стане. По този начин 
учението на стоицизма въздига съдбата в всеобщ естествен закон с 
божествен произход и смисъл. Този естествен закон е израз на истин-
ската справедливост. Справедливо е това, което се случва според 
предписанията на съдбата. Що се касае за позитивното законодател-
ство, стоиците изискват неговото неотклонно спазване в случай, че 
съответства на естествения закон на съдбата. Съдържателното съот-
ветствие на позитивното законодателство със закона на съдбата е въз-
можно единствено когато естествената справедливост вземе участие в 
процеса на правно институционализиране на позитивното право. 
Изискването на стоиците позитивният закон да съответства на естест-
вената съдба не означава нищо друго, освен че съдбата посредством 
естествената справедливост участва в процеса на правно институци-
онализиране. 

В представата си относно институционалната същност на правна-
та действителност стоиците подобно на повечето древногръцки фило-
софи остават в ограничени рамки. Те не дават отговор на въпроса за-
що е необходимо позитивното законодателство съдържателно да съ-
ответства на естествената справедливост. Тяхното мълчание по този 
въпрос е пречка да се достигне до разкриване на специфичната роля 
на справедливостта в процеса на правно институционализиране. 

Учението на стоиците оказва силно влияние върху възгледите на 
Полибий – виден древногръцки историк и политически деец. Правно-
философските възгледи на Полибий са материализирани в неговия 
знаменит труд „История в четиридесет книги”. В своя опит за цялост-
но обхващане на историческите явления той се опира на представата 
на стоиците за съдбата. За него съдбата, както при стоиците, е всеобщ 
естествен закон. Позитивното законодателство според Полибий тряб-
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ва да институционализира съдбата. По този начин в предписанията на 
позитивните правни норми ще се отрази неправното ценностно оце-
нъчно явление справедливост. Полибий също не успява да разкрие 
специфичната роля на естествената справедливост в процеса на прав-
но институционализиране. 

От направеното изложение става ясно, че правно-философските 
мисли на древните гърци внасят съществен принос за разкриване на 
институционалните качества на правната действителност. Както посо-
чихме в началото на текста древните гърци не са юристи по професия. 
Те професионално се занимават с философстване. Въпросите на пра-
вото заемат централно място в техните философски изследвания. Това 
е причината, поради която древногръцкото обществено съзнание оста-
вя без разглеждане юридическата страна на правната действителност 
и се ангажира единствено с нейната мета юридическа институционал-
ност. 

Разбира се наред с положителните моменти в древногръцката 
представа за мета юридическата институционалност на правната 
действителност стана ясно, че древногръцките философи понякога 
допускат редица грешки. Не са рядкост и случаите, в които те мълчат 
по един или друг въпрос относно институционалната същност на 
правната действителност. По този начин се достига до празнини в 
древногръцката правно-философска мисъл относно институционална-
та същност на правната действителност. 

Древногръцката правно-философска мисъл е с изключително бо-
гато съдържание. В рамките на този формат е невъзможно да се пред-
стави една подробна, цялостна и завършена картина на институциона-
лизма в древногръцкото обществено съзнание. В тази връзка ценното 
на предложения текст е, че полага фундамента на едно бъдещо из-
следване. Древногръцките представи за институционалната същност 
на правната действителност заслужават по-подробно изследване на 
монографично равнище. 
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РЕЗЮМЕ 
 

История цивилизации наполнена множеством примеров постоян-
ным желанием урегулировать и переустройством общественной жиз-
ни. Фактически, это процесс институционализации социальной реаль-
ности. Институционализация это способ формирования, существова-
ния и функционирования содержания явлений социальной реальнос-
ти. Институционализация является организационно и правовой. Раз-
нообразие организационной институционализации общества является 
государственный реальностью, а на нормативная - правовая реаль-
ность. В этом смысле, удельная институционализация общее качество 
и определения состояния правовой реальности и государствений 
реальности. Постоянно растущая институционализация состояние 
правовой действительности и реальности соответствует постоянно 
развивается использования институционального подхода к их изуче-
нию. Поэтому любой исторически сложившаяся методологическая 
изучение юриспруденции является выражением уважения к государ-
ственной институциональности действительности и правовой дейст-
вительности. Целью данной работы является выявление проявление 
институционализма как подход к правовой реальности в греческой 
правовой-философской мысли. 

 
SUMMARY 

 

The history of civilization is filled with many examples of a constant 
desire to settle and re-arrangement of social life. In fact, it is a process of 
institutionalization of social reality. Institutionalization is a way of 
formation, existence and functioning of the content of the phenomena of 
social reality. Institutionalization occurs as organizational and legal. 
Variety of organizational institutionalization of civil society is a reality and 
the normative - legal reality. In this sense, the specific institutionalization 
is total quality and determining the state of the legal reality and reality. The 
ever-growing institutionalization of the state of the legal reality and reality 
corresponds continuously evolving use of the institutional approach to their 
study. Therefore, any historically established methodological study of 
jurisprudence is an expression of respect to the state institutionality reality 
and legal reality. The purpose of this paper is to reveal the manifestation of 
institutionalism as an approach to the legal reality in Greek legal-
philosophical thought. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ  
В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛАТА 

 

Венцислав Василев* 
гл. ас. д-р Славка Димитрова** 

 
 

Безспорен е факта, че битовата престъпност в малките населени 
места и селата засяга значителна част от българското население и има 
голям обществен отзвук, нещо повече – индиректно засяга почти 
всички членове на обществото. Тази тема е изключително актуална 
през последните няколко години. По данни на МВР в нашата страна 
делът на битовата престъпност е над 85%. Вредните въздействия за 
обществото в резултат на този вид престъпления са изключително 
тежки и проблемът с ефективното противодействие на битовата прес-
тъпност следва да се разглежда и в контекста на националната сигур-
ност. 

 
Неспособността на правоохранителните органи да противодейст-

ват адекватно, както и липсата на разкриваемост на тези престъпле-
ния безспорно създава у населението впечaтление, че държавата и 
нейните органи са безпомощни да се справят с този вид престъпност. 
Липсата на противодействие води  до увеличаване на броя на тези 
престъпления. В настоящата статия е направен анализ на причините, 
които са в основата на този вид престъпност, мерките за противо-
действие в стратегията на МВР за ограничаване на нивата на битовата 
престъпност и са предложени конкретни мерки за противодействие на 
този вид престъпления в едни от най-уязвимите райони – малките на-
селени места и селата. 

 

                                                 
* Венцислав Костадинов Василев е студент в магистърска програма на БСУ специал-
ност „Администрация и управление на системата на националната сигурност”. 
Завършил магистърска програма специалност „Данъчна администрация”. Интересува 
се от проблемите на сигурността. 
** Славка Димитрова е доктор по право и преподавател по Наказателно право в 
Бургаския свободен университет. Води курсове и в магистърските програми по Адми-
нистрация и управление на националната сигурност и Митническо разузнаване и раз-
следване. 
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Битовата престъпност или още „конвенционална престъпност” 
(conventional crimе) е понятие което практиката въвежда, за разграни-
чаване от „организираната престъпност” (organized crime). Понятието 
„битова престъпност” е съвкупност от престъпни посегателства, насо-
чени срещу личността и имуществото на гражданите. В нея се включ-
ват кражбите, посегателствата срещу МПС, грабежите, престъпления-
та, свързани с наркотици, и умишлените убийства. Към понятието 
„битова престъпност” могат да се включат и други престъпления, 
които поради своята масовост са проблем за конкретни населени 
мeста.  

 
На първо място е необходимо да се анализират причините, които 

са в основата на този вид престъпления. Причините за битовата 
престъпност са многопластови, но биха могли да бъдат обобщени в 
следните категории: 

а) Социално-икономическото и финансовото състояние на 
българските граждани. 

Безспорно големите социални и икономически проблеми на бъл-
гарските граждани са водещ мотив за извършването на тези видове 
престъпления. Масовата безработица и неспособността да се осигури 
прехраната на семейството са сред най-сериозните предпоставки. 

б) Специфичната демографска ситуация в тези населени 
места  

Липсва официална статистика какъв е делът на образуваните 
наказателни производства и осъдени лица за престъпления против 
собствеността, но не е тайна, че основно това са лица от компактни 
маргинализирани групи. Липсата на възможности за трудова ангажи-
раност и социалната изолация на цели обществени групи и слоеве от 
населението способстват за влошаване на криминогенната обстановка 
в региона. 

Застаряването на населението и обезлюдяването на малките насе-
лени места допълнително улеснява извършването на посегателства 
срещу личността и имуществото на тази категория граждани.1 

в) Липсата на достатъчно полицейско присъствие или дори 
абсолютното отсъствие на такова в тези населени места, съчетано със 

                                                 
1 Съгласно възрастовата виктимизация лицата в напреднала възраст са по-лесен обект 
на агресивни действия поради невъзможността да реагират адекватно на насилието. В 
този смисъл вж. Станков, Б. Криминология. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, 
с.265 
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слабата ресурсна, материална и техническа обезпеченост на органите 
на МВР също е една сериозна предпоставка; 

г) Липсата на адекватна и своевременна разкриваемост  
Всяко забавяне при извършване на процесуално следствените 

действия за събиране на доказателства, при образуване на до съдебно 
производство, често дори отказа да се образува до съдебно производ-
ство, утвърждава и засилва чувството за недосегаемост и ненаказуе-
мост сред извършителите на тези престъпления. 

д) Не спазване на конкретни разпоредби на закона от страна 
на някои търговски субекти, чрез които става реализирането на краде-
ните движими вещи на пазара. Такива субекти са например пунктове 
за изкупуване на черни и цветни метали, заложни къщи и др. 

Това далеч не са всички причини, водещи до ръст на битовата 
престъпност, но целта на настоящата статия е да предложи примерна 
стратегия за превенция и противодействие на битовата престъпност и 
свеждането и до приемливи нива.2 Като друга цел на тази стратегия 
бих посочил постигането ефикасно и ефективно разкриване и право-
раздаване. 

Преди да започна с посочването на конкретните задачи за пости-
гането на поставените цели смятам, че е редно да посоча какви са до-
сегашните мерки предприети от държавата и нейните органи в борба-
та с битовата престъпност. Когато говорим за мерките предприети от 
държавата трябва да отбележим, че те не са много, нито може да се 
кажа и, че са достатъчни.  

През м. февруари 2014 г. МВР предприе широко мащабна акция с 
участието на Дирекция „Специални Полицейски Сили”. В специали-
зираната полицейска операция в малките и отдалечени населени мес-
та на територията на страната ДСПС участва 221 служители и 61 ав-
томобила съвместно със 17 областни дирекции на МВР (ОДМВР-
София, Перник, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пловдив, Пазард-
жик, Кърджали, Хасково, Сливен, Бургас, Стара Загора, Варна, 
Шумен, Търговище и Силистра). Част от резултатите от тази опера-
ция включват: проверени лица – 20 295; МПС – 12 968; отведени и за-
държани лица – 95; посетени сигнали – 157; оказани съдействия общо 
                                                 
2 Това разбира се е една доста условна формулировка, с оглед на това може ли въобще 
да се говори, че даден вид престъпност може да има приемливи нива. Историческият 
опит показва, че престъпността не може да бъде изцяло изкоренена или сведена до ми-
нимални нива. Целта е да се постигне намаляването на битовата престъпност до прием-
ливи размери, както и задържането и на тези нива (например да се сведе до около 5 % 
от общата престъпност). 
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на граждани и други – 2 279; проверени обекти – 4 031 и съставени 
актове за установяване на административни нарушения – 378. 

Конкретни резултати с цифри засега са обнадеждаващи, като пре-
миерът заяви, че за времето през, което операцията е в ход битовата 
престъпност е намаляла със 71%. Безспорно може да се приеме, че та-
зи  акция имаше възпиращ ефект. Факт е, че тя не може да бъде посто-
янна с оглед на нивото на ресурсно обезпечаване на министерството е 
твърде вероятно при първите признаци за трайно намаляване на из-
вършените престъпления тази акция постепенно да затихне и в един 
момент да се прекрати. Започването на специализирани акции, както 
и използването на СПС за осъществяването им говори еднозначно за 
безпомощността, в която е изпаднало вътрешното ведомство в борба-
та с този вид престъпност.  

 
В началото на април 2014 г. в министърът на вътрешните работи 

внесе в Министерския съвет доклад за противодействие на битовата 
престъпност. В доклада е предложен и план справяне с проблема, 
който почива на следните положения: 

1. Програма за превенция, наблюдение и контрол над криминал-
ния контингент, както и на рисковите групи, които са склонни да из-
вършват престъпления. 

2. Ефективно сътрудничество с гражданското общество. Тук се 
предвижда активното взаимодействие с частни охранителни фирми, 
застрахователни компании и органите на местната власт. 

3. Програма за изпращане на хора, ангажирани по временната 
заетост, да охраняват рискови квартали и отдалечени места, за които 
полицаи не достигат.  

4. Интегритет на служителите към МВР. Сред набелязаните мер-
ки са създаване на организационна култура, която да гарантира, че 
служителите ще бъдат лоялни към Конституцията и законите и ще бъ-
дат съпричастни към целите на МВР, повишаване на компетентността 
на самите служители, правила за кариерно развитие и подобряването 
на „чуваемостта” по хоризонтала и вертикала, са сред набелязаните 
мерки. 

5. Повишаване на доверието на гражданите в МВР – това е една 
доста общо формулирана цел, която трябва да бъде изпълнена със съ-
държание. За съжаление към настоящият момент това доверие е доста 
ниско и за това говори големия процент латентна престъпност.  
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Това безспорно са едни добри инициативи, които в по-малка или 
в по-голяма степен дават някакви резултати. В допълнение за борба с 
битовата престъпност следва да се предложат и допълнителни мерки: 

Безспорно една от най-важните и главни мерки, които трябва да 
вземе държавата е намаляване на безработицата, подобряване на 
жизнения стандарт на населението и подобряване на социалната по-
литика. Създаването на нови работни места ще намали социалното 
напрежение и ще доведе до повишаване на жизненият  стандарт. Това 
разбира се е свързано с доста промени и в рамките на продължителен 
период от време. А) Създаването на социални програми за заетост, 
както и на такива за интеграция на ромското население (до колкото 
този процес е възможен въобще) също са една потенциална възмож-
ност за превенция на престъпленията. С оглед, обаче на сегашното 
финансовото и икономическо състояние на страната финансирането 
на едни такива програми е доста трудно. Предвидените в Републи-
канския бюджет средства за Министерство на социалната политика и 
труда видимо не са достатъчни, а и бюджетите на общините също са 
недостатъчни. Като алтернативна опция за финансирането може да се 
явят Европейският Социален Фонд и фондации.  

Б) Юридически лица с нестопанска цел, Центрове за професи-
онално обучение, както и различни съсловни организации, могат да 
спомогнат за наемането на хора със съответните професионални ква-
лификации или да съдействат за повишаването на квалификацията на 
вече наети лица.  

В) Кметовете по места могат да увеличат ангажирането на безра-
ботни лица в областта на битово-комуналните услуги, облагородяване 
на градските площи и др. 

Наред със социално-икономическите мерки държавата трябва да 
предприеме и такива в областта на повишаването на сигурността. 

г) Засилване на полицейското присъствие в рисковите населе-
ни места – това разбира се не е свързано с провеждането на епизодич-
ни акции, а с едно постоянно присъствие. Това разбира се е доста 
трудно реализуемо с оглед на недостатъчната финансова, техническа, 
материална и кадрова обезпеченост на МВР. Както и липсата на въз-
можност МВР да се финансира от външни източници. Едно решение 
би било съкращаването на част от общата администрация за сметка на 
назначаването на оперативни служители. Но с откриването на нови 
полицейски участъци на този етап смятам, че ще е доста трудно, пора-
ди което трябва да се търсят алтернативи. Като например редовното 
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патрулиране или назначаването поне на един или двама служители на 
редовен щат. 

д) Въвеждането на видео наблюдения 
Една такава мярка би била от изключителна полза за органите на 

МВР и едно добро решение към момента с оглед на финансовите 
затруднения на МВР и неспособността му да покрие всички населени 
места със свои служители. Със сегашните способности на техниката 
за дневно и нощно наблюдение, както и за наблюдение в реално време 
това би била една незаменима помощ за правоохранителните органи. 

е) Подобряване на инфраструктурата в селата и малките населени 
места ще подобри времето за реагиране. Поставянето на улично ос-
ветление, подобряването на пътната инфраструктура също ще е от 
полза. Освен от общинските бюджети за реализирането на тези проек-
ти отново може да се ползва външно финансиране, като както вече 
посочих програмата за развитие на селските райони, ОП „Транспорт”, 
ОП „Регионално Развитие”; 

ж) Общините могат да вземат и дейно участие в охранителната 
дейност, като подпомогнат или дори заменят на места органите на 
МВР. По подобие на големите градове по места могат да бъдат създа-
дени общински звена за охрана. На такива структури може да бъдат 
възложени функции и правомощия по подобие на западно европей-
ските стани3 с адекватни промени в нормативната уредба. Това би 
улеснило решаването на един от големите проблеми, а именно осигу-
ряването на физическо присъствие на униформени служители. Удач-
но би било наред с патрулирането и поддържането на обществения 
ред тези служби да осъществява и търговска дейност. Така ще имат 
възможност да се самоиздържат и в един бъдещ период може да се 
превърнат в източник на приходи за общината.  

В заключение може да се каже, че стъпките, които държавата в 
лицето на МВР предприема за борба с битовата престъпност, макар и 
плахи, са стъпки в правилната посока. Разбира се реализирането на 
тези мерки е свързано със сериозно финансиране, но в основата на 
всичко стои волята и желанието на държавата и нейните органи да се 
противодейства бързо и адекватно на престъпността.  

 
 

                                                 
3  В Чешката Република например е създадена  „Mestska policie”, която е на общинска 
издръжка и разполага със значително по-големи  правомощия отколкото имат подобни  
структури у нас. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Бесспорный факт, что каждый день преступления в малых го-
родах и селах затрагивает значительную часть населения Болгарии и 
имеет высокую видимость, Что больше косвенно затрагивает почти 
всех членов общества. Эта тема весьма актуальна в последние годы. 
По данным Министерства внутренних дел в нашей доля страны 
повседневной преступности составляет более 85%. 

 
 

SUMMARY 
 

Undisputed is the fact that everyday crime in small towns and 
villages affects a significant part of the Bulgarian population and has high 
visibility, What's more indirectly affects almost all members of society. 
This topic is highly relevant in recent years. According to the Ministry of 
Interior in our country share everyday crime is over 85%. 
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ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА  
ИНФОРМАЦИЯ – ВАЖЕН АСПЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА  
ПО ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

 

Емине Мехмед* 
 
 

България направи своя исторически избор, поемайки по пътя на 
демократичното развитие, който стана необратим с приемането на 
страната, като пълноправен член на НАТО и Европейския съюз. За 
реализирането на тази външнополитическа цел бяха извършени реди-
ца законодателни изменения, които трябваше да приведат българско-
то законодателство в съответствие с международните стандарти. Част 
от необходимите промени касаеше и преуреждането на правния ре-
жим, свързан с достъпа и защитата на информацията. През 2002 г. На-
родното събрание прие Закон за защита на класифицираната инфор-
мация (ЗЗКИ) обн. ДВ бр. 45/30.04.2002 г. По този начин бе реализи-
ран един от приоритетите, заложени в Концепцията за националната 
сигурност на Република България, а именно със специален закон да се 
гарантира защитата на държавния информационен ресурс от изтичане 
на важна за страната политическа, икономическа, научно-техническа 
и друга информация. Целта на закона е защитата на класифицираната 
информация от нерегламентиран достъп, който би създал опасност 
или би увредил интересите на Република България, свързани с наци-
оналната сигурност, отбраната, външната политика, защитата на кон-
ституционно установения ред или друг правно защитен интерес. 

         
В условията на съвременните реалности на промени в сферата на 

сигурността, защитата на класифицираната информация се явява ва-
жен аспект от всестранната дейност по защита на националната си-
гурност, в резултат на което е подложена на различни рискове и 
заплахи.  

ЗЗКИ регламентира обществените отношения, свързани със съз-
даването, обработването и съхраняването на класифицирана информа-
ция, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. С по-
                                                 
* Емине Мехмед, завършила право в БСУ. От 2012 г. е адвокат към Адвокатска 
колегия -  гр. Бургас. Автор на статии в областта на националната сигурност. 
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нятието класифицирана информация се обхващат три категории ин-
формация: държавна тайна, служебна тайна и чуждестранна класифи-
цирана информация. В изпълнение на този закон бяха приети мно-
жество подзаконови нормативни актове, регламентиращи видовете 
сигурност на класифицираната информация с цел изграждане на ця-
лостна система за нейната защита. 

Сигурността на класифицираната информация е комплекс от 
всички нормативно установени принципи, способи и мерки, гаранти-
ращи, че класифицираната информация няма да бъде обект на нерег-
ламентиран достъп. Поради което, защитата на класифицираната ин-
формация е система, която следва да бъде изградена и поддържана в 
състояние, при което са неутрализирани или поне сведени до мини-
мум възможните заплахи. 

Установената система за защита на класифицираната информа-
ция трябва да осигури опазването на относимата към сигурността на 
страната информация, като отговори на предизвикателствата както в 
мирно време, така и в условията на кризи и конфликти и положение 
на война. Осигуряването на защитата на класифицираната информа-
ция от нерегламентиран достъп в ситуации, различни от нормалната 
за системата, е показател за стабилитета и универсалната приложи-
мост на предвидените принципи, способи и мерки, а също така и на 
ефективното функциониране на оправомощените органи.  

Управлението на риска е съвременен подход, чието приложение в 
сферата на сигурността позволява осъществяването на комплексно 
противодействие на многобройните източници на заплаха и надежд-
ното предотвратяване на негативното им въздействие. В този кон-
текст могат да бъдат разгледани важни проблемни области, свързани 
със защитата на класифицираната информация в условия на кризи и 
конфликти.  

Разработването на ефективна методология за идентифициране и  
управление на риска за сигурността на класифицираната информация, 
би допринесло за прилагането на един по-ефективен подход за проти-
водействие на заплахите в тази особено важна област.  

Защитата на класифицираната информация, като елемент от ця-
лостната дейност по защита националната сигурност е подложена на 
различни рискове и заплахи. Те условно могат да бъдат разделени на 
външни и вътрешни. Външните заплахи са свързани с действия на 
чужди специални служби, международни организации, вкл. терорис-
тични и отделни лица, насочени към осъществяване на нерегламенти-
ран достъп до класифицирана информация, свързана основно с външ-
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ната политика, отбраната, икономиката и сигурността на Република 
България, а също така и използването на нови информационни техно-
логии за осъществяване на нерегламентиран достъп. Вътрешните зап-
лахи включват възможното осъществяване на нерегламентиран дос-
тъп, в резултат на неспазване на принципа „необходимост да се знае” 
и непознаване на нормативната база, уреждаща защитата на класифи-
цираната информация, вкл. чуждестранната, нарушаване на работата 
на автоматизираните информационни системи или мрежи, които пре-
насят информация, настъпването на природни бедствия и крупни про-
мишлени аварии, и др.  

Обекти на сигурността на информацията са носителите, намира-
щи се в държавните органи и техните поделения, органите на местно-
то самоуправление, подразделенията на Българската армия, въоръже-
ните сили, службите за сигурност и обществен ред, юридическите и 
физическите лица с търговска цел, публичноправните субекти, които 
по законоустановения ред създават, обработват, съхраняват, предоста-
вят за ползване и ползват информация свързана със защита на дър-
жавни и обществени интереси, както и интересите на страната, които 
тя се е задължила да защитава по силата на международен договор. 
Към тези обекти спадат: 

 

- системата от пунктове за управление при кризи в Република 
България (центрове за събиране, анализ и оценка на информа-
цията, системите за оповестяване и др.); 

- системите на създаване, съхраняване, пренасяне и използване 
на информацията, свързана със защитата на държавния и об-
ществения интерес, включваща в себе си автоматизираните ин-
формационни системи или мрежи, архиви и база данни, регла-
ментите и процедурите за получаване, обработване, съхране-
ние и пренасяне на тази информация; 

- системите за свръзка и автоматизираните системи за управле-
ние на въоръжените сили и тяхното информационно осигуря-
ване; 

- предприятията на военно-промишления комплекс, съдържащи 
данни за научно-техническия и производствен потенциал и за-
пасите от стратегически видове суровини и материали. 

 
Рисковете за сигурността на класифицираната информация са ре-

ално съществуващи заплахи и вероятността от тяхното възникване и 
проявление. Систематизирането им и извършването на последващ 
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анализ и оценка са необходимите предпоставки за планиране и осъ-
ществяване на дейностите по тяхното локализиране и ограничаване. 

Класифицирането на информацията, съответно прилагането по 
отношение на конкретна информация мерки за защита предвидени в 
ЗЗКИ и подзаконовите актове по неговото прилагане, е резултат от 
целенасочената защита на нормативно установен държавен интерес. 
Прилагането на мерките за защита на класифицираната информация е 
насочено към това да се предотвратява настъпването на нерегламен-
тиран достъп до съответната информация. Следователно защитата на 
класифицираната информация следва да се разбира, като система, 
която трябва да бъде изградена и поддържана в състояние, при което 
са неутрализирани или поне сведени до минимум възможните запла-
хи, които я дестабилизират.  

Ако нивото на риск за организацията е определено като високо, 
налице е остра необходимост от предприемане на мерки за коригира-
не на системата за сигурност на класифицираната информация. Съ-
ществуващата система може да бъде прилагана, като максимално бър-
зо трябва да се приложи план с коригирана система от мерки за сигур-
ност на класифицираната информация. 

При средно ниво на риск е необходимо прилагане на мерки за ко-
ригиране на параметрите на системата за сигурност на класифицира-
ната информация и трябва да бъде разработен план с коригиращи 
мерки, който да бъде приложен в близък период от време. 

При ниско ниво на риск висшият управленски екип трябва да оп-
редели дали е необходимо прилагането на мерки за коригиране на па-
раметрите на системата за сигурност на класифицираната информа-
ция или да реши риска да бъде приет. 

Разработването на препоръки за необходимите действия за кори-
гиране на системата от защитни механизми и процедури е заключи-
телният етап на анализа и оценката на риска. 

При разработването на препоръки за коригиране на системата от 
мерки, целящи минимизиране или елиминиране на идентифицираните 
рискове, трябва да се отчитат редица фактори като: ефективност на 
препоръчаните опции; съответствие на законодателните и админист-
ративни норми на организационната политика; влияние върху функ-
ционалността на организацията; сигурност и надеждност и др. 

Допълнителен фактор за оценка целесъобразността от прилагане-
то на мерки за коригиране на компонентите на системата за сигурност 
на класифицираната информация е и факторът цена – полза. Тази 
оценка трябва да бъде осъществена с цел недопускане прекомерно го-
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лям разход на ресурси за постигане на незначителен ефект относно 
редуциране на риска. Чрез прилагането на принципите и мерките за-
ложени в различните видове сигурност се постига цялостна защита на 
класифицираната информация и се неутрализират или се свеждат до 
минимум възможните заплахи за сигурността на информацията. 

Бихме могли да кажем, че физическата сигурност е сред най-уяз-
вимите части от цялостната система за защита на класифицираната 
информация. В същото време физическите мерки са само един аспект 
от цялостната защита на класифицираната информация. В условията 
на извънредни ситуации твърде често възникват непредвидими, от 
гледна точка на физическата сигурност обстоятелства. 

От практиката се налага изводът, че поради липсата най-вече на 
финансови средства, а не рядко и поради липса на необходимия сгра-
ден фонд, за изграждане на регистратури за класифицирана информа-
ция в съответствие с нормативно установените изисквания, мерките 
за  физическа сигурност на класифицираната информация са значи-
телно занижени.  

При наличието на подобни уязвимости в системата за физическа 
сигурност на класифицираната информация в условията на военно по-
ложение, тази информация ще бъде подложена на изключително ви-
сок риск от осъществяването на нерегламентиран достъп, нарушаване 
на защитата й или на риск за нейното физическо унищожаване. 

Сферата на защита на класифицираната информация, като част от 
цялостната дейност по защита на националната сигурност не е статич-
но явление, а е динамичен процес, в който намират отражение разви-
ващите се с бързи темпове икономически, политически, научно-тех-
нически и информационни процеси. 

С цел оптимизиране на установената система за защита на класи-
фицираната информация и привеждането и в състояние, което в мак-
симална степен да гарантира опазването на държавните интереси в ус-
ловия на война, военно или друго извънредно положение, е необходи-
мо да бъдат изменени и допълнени нормативно установените правила 
на отделните видове сигурност в съответствие с идентифицираните 
проблемни области. 

Динамиката на процесите в средата за сигурност налага непре-
къснато актуализиране и отчитане на конкретните заплахи и уязви-
мости на системата. В този аспект от гледна точка на физическата си-
гурност на класифицираната информация е необходимо периодично 
отчитане на конкретните заплахи, произтичащи от местоположението, 
ресурсите и функцията на организационната единица. Служителят по 
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сигурността на информацията следва да разработи специален план за 
действие в условията на война, военно или друго извънредно поло-
жение. Този план трябва да бъде съобразен с анализа на риска за съот-
ветната организационна единица. Целесъобразно е разработването на 
инструкция за работа в зоните за сигурност и инструкция за работа на 
дежурните по отношение на охраната на тези зони при война, военно 
или друго извънредно положение. 

 

На основата на анализ на отделните видове сигурност на класи-
фицираната информация и на мерките, включени в техния обхват се 
налагат няколко основни извода, които трябва да бъдат взети под вни-
мание при планирането на действия в условията на война, военно или 
друго извънредно положение.  

 

• Увеличаването или намаляването на уязвимостите на наци-
оналната система за защита на класифицираната информация в 
условия на война, военно или друго извънредно положение до 
голяма степен зависи от идентифициране на рисковете за от-
делните видове сигурност на класифицираната информация 
при изграждането на отделните им елементи. 

• Идентифицирането на рисковете и уязвимостите в областта на 
защитата на класифицираната информация изисква в процеса 
на анализ на риска да бъдат моделирани всички възможни си-
туации, които биха възникнали при различни извънредни си-
туации, и които биха довели до нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация. 

• При война, военно или друго извънредно положение системата 
от организационни, технически и физически мерки за предот-
вратяване на нерегламентиран достъп до материали и докумен-
ти, съдържащи класифицирана информация може да включва и 
повишаване нивото на сигурност на нейното пренасяне, чрез 
куриери оборудвани със специални автомобили за пренасяне 
на информацията, изграждане на регистратури в изнесените за-
щитени пунктове за управление на всички равнища на държав-
ното управление. 

• В областта на индустриалната сигурност, с цел намаляване уяз-
вимостите на националната система за защита на класифицира-
ната информация, се налага необходимостта още в условия на 
стабилна среда да бъдат проучвани специализирани фирми и 
търговски дружества, имащи предмет на дейност оборудване 
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на техника за действия при бедствия, крупни промишлени и 
производствени аварии в области от национално значение, да 
бъдат проучвани в областта на индустриалната сигурност. 

• Информационната сигурност заема важно място за оптимално-
то протичане на процеса на управление при кризи от военен 
характер. В този контекст нараства ролята на изгражданата в 
Република България единна информационна среда за пренос на 
класифицирана информация между структурите на държавната 
администрация в страната. 
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РЕЗЮМЕ 
 
В условиях современных реальностей перемен в сфере безопас-

ности, защита классифицированной информации является важным ас-
пектом всесторонней деятельности по защите национальной безопас-
ности, в результате чего защита подвержена на разные риски и уг-
розы. Акцент ставится на безопасность классифицированной инфор-
мации, которая комплексно состоит из нормативноустановленных 
принципов, способов и мер, гарантирующих, чтобы классифицирван-
ная информация не стала бы объектом нерегламентированного досту-
па. Вследствие этого, защита классифицированной информации есть 
система, котороя должна быть построена и поддерживана в таком сос-
тоянии, при котором возможные угрозы могли быть нейтрализованы  
или доведены до минимума. 

Созданная система для защиты классифицированной информа-
ции должна обеспечить охрану соответствующей к безопасности 
страны информации, ответив на вызовы как и в мирное время, так и в 
условиях кризиса и конфликтов и во время войны. 

Обеспечение защиты классифицированной информации от нерег-
ламентированного доступа в ситуациях, отличающихся от нормаль-
ной для системы, есть индикатор устойчивости и универсальной при-
менимости прогнозированных принципов, способов и мер, а также и 
индикатор эффективного функционирования органов. 

Разрабатывание эффективной методологии для идентифицирова-
ния риска и им управления и для безопасности классифицированной 
информации, способствовало бы применять более эффективный спо-
соб в борьбе с угрозами в этой важнейшей области. 
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SUMMARY 
 

In the present-day reality of changes in the field of security, the 
protection of classified information is an important aspect of the versatile 
activity of ensuring national security, as a result of which it is exposed to 
various risks and threats. The accent is placed on the security of classified 
information, which is a complex of all statutory principles, means and 
measures that guarantee that classified information will not be the object of 
unauthorised access. Therefore, the protection of classified information is a 
system, which should be established and maintained in a condition where 
the possible threats are neutralised or at least limited to their minimum.  

The established system of protection of classified information must 
ensure the safeguarding of the information related to national security, 
while addressing the challenges both in peaceful times and in times of 
crises, conflicts and wars.  

Ensuring the protection of classified information from unauthorised 
access in situations other than those, which are customary for the system, is 
an indicator of the stability and the universal applicability of the envisaged 
principles, means and measures and of the efficient functioning of the 
responsible authorities.  

The design of an efficient methodology to identify and manage the 
risk related to classified information security will contribute to the 
application of a more efficient approach to counteract the threats in this 
field of particular importance.  
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МОДЕЛЪТ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ -  
ВАЖЕН ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

 

Емине Мехмед* 
 
 

Актуалността на темата произтича от факта, че и към настоящия 
момент все още не е преодоляно характерното линейно мислене за си-
гурността от миналия век. За постигането на една по-успешна и трай-
на стратегия за национална сигурност на дадено общество, което да 
отговаря на съвременните условия, трябва да се следва принципът на 
доброто управление. В тази връзка теорията и сегашната практика от-
делят специално внимание върху стабилното развитие на държавната 
администрация, гражданското общество и не на последно място на 
икономиката.  

 

Обектът на настоящето изследване е съсредоточен върху изклю-
чителната важна роля на доброто управление за сигурността днес, ко-
гато светът е обхванат от огромни трансформации, протичащи на фо-
на и под въздействието на процесите на преструктурирането на све-
товната икономика, основана на качествено нов модел на развитие. За 
да докажем това твърдение, на първо място ще акцентираме върху 
проблемите относно възприемането на понятието за сигурността в 
Република България. На следващо място ще наблегнем на актуалното 
понятие за сигурност в настоящия век. След това ще подчертаем ос-
новната роля на доброто управление за сигурността днес и едновре-
менно с това ще очертаем модел за стратегия, изграден върху същия 
принцип за доброто управление, в съответствие със съвременната 
практика и теория. 

 
І. Възприемането на понятието сигурност 
Както вече наблегнахме по-горе, към настоящия момент все още 

не е преодоляно линейното мислене за сигурността от миналия век, 
ведно с всички последици от това Не допустимо е дадена държава да 
се ограничи само и единствено с поставянето на акцент върху наци-
оналното в сигурността. В условията на глобализация, нарастват ви-
довете елементи, които крепят националната сигурност, поради което 
                                                 
* Емине Мехмед, завършила право в БСУ. От 2012 г. е адвокат към Адвокатска 
колегия – гр. Бургас. Автор на статии в областта на националната сигурност. 
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не може да разчитаме само на „гаранциите” на международното пра-
во. За това, разглеждайки понятието за национална сигурност, трябва 
да отбележим, че отговорността за нея е споделена и не е ограничена 
само в пределите на дадена държава.  

Разбира се, тук трябва да споменем, че погрешно би било да се 
набляга и върху другата крайност, а именно да се гарантира сигур-
ността само чрез участие в международни организации и алианси. В 
много случаи самото участие е неефективна гаранция за сигурността, 
ако липсват развити вътрешни опорни фактори на държавата. Като 
пример в тази насока можем да споменем Концепцията за национал-
ната сигурност от 1998 г., която подцени развиването на национални-
те елементи успоредно с идеологията на ЕС и НАТО.  

За голямо съжаление у нас, силната държавност не намира своето 
проявление в способността и капацитета на институциите. Определя-
щият фактор за държавността и демократичния процес са гражданите, 
които имат главната задача да бъдат мост между държавната адми-
нистрация, културните ценности и социалните фактори за устойчиво 
развитие на гражданското общество.  

Поради линейното мислене се допускаха и продължават да бъдат 
допускани грешки относно стратегия на сигурността. Би било непри-
емливо в настоящия век концепциите за сигурността да се пишат само 
и единствено от управляващите държавата. Слабостите в институци-
оналната регламентация на системата за сигурност се дължат още и 
на недооценяване на значимостта от ясно очертаване на задачите и 
перспективите на сектора. Те се дължат най-общо на противоречивия 
път на изграждане на националната система на сигурност и на влия-
нието на различни политически фактори.  

След 10.11.1989 г. националната ни система за сигурност преми-
на през двата етапа на развитие. В периода от ноември 1989 г. до юли 
1991 г. системата ни функционираше без новоприета нормативна ба-
за, на основата на старата Конституция и върху приетата при стария 
режим законова уредба. Адаптирането на тази система към новите по-
литически и социални условия ставаше в условията на хаос, липса на 
ясни правила, с интуитивно нагаждане на системата към непознати 
дотогава принципи на функциониране, с вземане на решения в систе-
мата за сигурност от органи, които не съществуваха в правната ни 
система.  Промените, които се направиха в Конституцията от 3 април 
1990 г. не успяха да променят обстановката в системата на сигурност. 
Институционалното изграждане на системата започна с приемането 
от VІІ Велико народно събрание и влизането в сила на 13 юли 1991 на 
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Конституцията на Република България. Дълбоките причини за незадо-
волство от системата днес, могат да бъдат както вътрешни, така и 
външни. Една от тези причини е еволюционният характер на изграж-
дане на системата за национална сигурност. Тя се изразява в разруша-
ването на комунистическата политическа система в страните от из-
точна Европа и последвалото създаване на новите системи за сигур-
ност, които протекоха по революционен и еволюционен път. На след-
ващо място бе различното по характер и интензивност влияние, което 
оказваха върху изграждащата се национална система двете големи ор-
ганизации, към членството в които се беше ориентирала страната ни, 
а именно НАТО и ЕС. Другата причина се изразяваше в конституци-
онния модел на изграждане на националните системи за сигурност, 
съгласно който ръководството и контрола върху системите за сигур-
ност бе разпределен върху два властови центъра – изпълнителната 
власт и президентската институция. 

Действащата, към настоящия момент система на сигурност на 
страната ни страда от липсата на двата задължителни реквизита, а 
именно: подчиненост на различните подсистеми на различни власто-
ви центрове и частичен граждански  контрол върху определени сис-
теми за сигурност.  

Ето защо в условията на глобализация трябва да се работи ком-
плексно и в името на доброто управление, в което са включени както 
държавната администрация, така и гражданското общество.  

 
ІІ. Актуалността на понятието за сигурност днес 
До преди няколко десетилетия сигурността се описваше основно 

с военни термини, то днес възприемането на понятието сигурност е 
по-мащабно, включващо в себе си стабилно и ефективно функциони-
ране на всички социални системи в обществото. Днес все повече се 
отделя внимание на проблемите свързани с правата на гражданите, на 
социалните проблеми, на здравеопазването, както и заплахата върху 
околната среда и редица други. В условията на глобализация заплахи-
те за сигурността предимно се свързват с така наречените невоенни 
проблеми. Проблемът за националната сигурност не е само и единст-
вено въпрос на отбраната и въоръжените сили. Днес сигурността се 
възприема като интегрално понятие, включващо както състоянието на 
света, региона, страната, обществото, отделните общности и отделни-
те граждани, така и възможността за пълна реализация на свободата и 
способностите им в условията на правова държавата. 

В най-новата ни доктрина се поставя нов акцент върху разбиране-
то за сигурността, който е свързан с принципа на доброто управление. 
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Предимно се набляга върху стабилното развитие и взаимодействие на 
държавната администрация, икономиката и гражданското общество. 
Следващо място заемат военната доктрина, полицейската практика и 
международните отношения.   

В този ред на мисли, можем да кажем, че днес сигурността е не-
делима от битието на гражданите. Националната сигурност се фоку-
сира върху състоянието на гражданската сигурност, който от своя 
страна се явява критерий за състоянието на сигурността в граждан-
ското общество, представлява гаранция за законността, защитаваща 
живота, свободите, здравето и имуществото на гражданите от всякак-
ви заплахи, независимо дали са от военен или друг характер.  

Днес, понятието за сигурността бива свързвано с критерии, които 
са насочени към стабилност, устойчиво управление, ефективност на 
държавната администрация и взаимодействие със социалната система, 
ефикасно политическо представителство и др.. 

 
ІІІ. Съвременният принцип на доброто управление 
Съвременното разбиране за добро управление надхвърля тради-

ционното схващане за адекватно, честно, обществено управление. 
Днес, когато подчиняването на администрацията на политическия на-
тиск е вече отживелица, светът има нужда от стратегии за сигурност, 
които са по-ефикасни, ефективни и гъвкави. Именно поради това пос-
тавяме акцент върху доброто управление като декларация за общест-
вената сигурност.  

 
Основните характеристики на доброто управление в съвременния 

смисъл: 
1. Външно обединение или съюз, както някои автори го опреде-

лят и като „външен кооператив”. В настоящия век броят на интересу-
ващите се от такива стратегии надхвърля броя на тези, които предпо-
читат да са самостоятелни. Повечето държави приемат, че несигур-
ността се причинява от нестабилните членове на „кооператива”, които 
подкопават основите и пропукват целостта на обединението. Нелоял-
ността на само един съюзник представлява сериозна заплаха за оста-
налите членове. Безспорно нестабилността на определен член засяга 
спокойствието и сигурността на всички останали без изключение. Не-
стабилната държава член може да създаде големи проблеми преди 
всичко с неадекватно държавно управление, изолиране на граждан-
ското общество, политическа, икономическа и социална нестабил-
ност, корупция по етажите на държавната администрация. Докато 
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заплахата с оръжие или с поддържане на особено мнение по някои 
въпроси не може да прокопае основите на съюза. 

Следователно стигаме до извода, че основата за доброто управле-
ние е обединяването на гаранциите за сигурността по начин, който да 
е по-надежден. Доброто управление формира своите гаранции за си-
гурността чрез всеобщи, логични и ползотворни решения, които са 
във всеобща полза за всички участници, а не само на отделни членове. 
В условията на глобализация, все по-ясно се вижда и много автори 
приемат, че сигурността прогресира от системата „печелещи за смет-
ка на губещите” към системна взаимна печалба или казано с други ду-
ми сигурността на другия заляга в основата на собствената сигурност. 

2. На следващо място доброто управление се възприема и като 
вътрешен съюз. Една от основните характеристики на доброто управ-
ление е антимонополната му същност. Разбира се, че управлението е 
извършване и упражняване на ръководни дейности, т.е. власт. В слу-
чай, че тази власт превиши пределите си тя преминава в монопол, 
което довежда до непозволено налагане на нечий частен интерес, а то-
ва от своя страна води до ограничаване на доминацията на дадена по-
литическа партия в политическия живот. Свидетели сме как полити-
ческите партии първо мобилизират избирателите си по време на избо-
ри и след като бъдат избрани по време на мандата си, обръщат гръб на 
хората, които са гласували доверие към тях. Още повече, че партиите, 
в зависимост от идеологията си заемат различни позиции, бранейки 
интересите на партията, а не на избирателите. Избирателите от своя 
страна искат конкретни политики за самите тях. В настоящия век в 
основата на доброто управление трябва да стоят политиките свързани 
с плаващите мнозинства с конкретни и ясни цели в дадена област. 
Идеологическите предначертания и партийността бавно ще отстъпват 
пред тези с конкретни политики. Глобалното развитие налага поставя-
нето на акцент върху конкретните политики в различни сфери на жи-
вота, както и създаване на подходи от кооперативен тип, които са по-
ефикасни, гъвкави и ефективни. 

3. Не случайно, много автори определят доброто управление на 
новия век, като управление, насочено към създаване и осъществяване 
на ефективни публични политики във всяка област на живота. Това от 
своя страна означава балансиране на политиката с интересите на 
гражданите и икономиката без да се стига до пристрастия към някоя 
от страните.  

4. На следващо място трябва да подчертаем, че в основата на доб-
рото управление стои и високият административен капацитет. Неза-
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висимо в каква международна организация или алианс участва дадена 
държава, без отговорна, ефективна и ефикасна държавна администра-
ция тя не може да функционира. Безспорно е обаче, че не можем да 
изброим изчерпателно елементите и технологията за ефективно уп-
равление, както в повечето случаи се приема за административния ка-
пацитет. Административният капацитет, от своя страна представлява 
способността на дадена администрация да изпълнява определени, 
нормативно възложени й функции, като постига предварително зада-
дени резултати и така удовлетворява определени обществени потреб-
ности, изисквания и очаквания. В тази връзка капацитетът трябва да 
се разглежда като премахване на подчиненото положение от страна на 
администрацията и оказвания натиск от партизираната политика. 
Конституцията на Република България също определя с разпоредбата 
на чл. 116 администрацията да е пряк изпълнител на волята и интере-
сите на нацията, като се ръководи единствено от закона. Към настоя-
щия момент, взимайки предвид асиметричното разположение на 
действащата политика и подчинената администрация, партизацията е 
неизбежна. Партизирането представлява разцепване на обществото в 
интереси и обслужване на определени партии. Поради тези причини 
трябва да се предприемат редица неотложни политически, норматив-
ни и административни мерки. При сега действащите условия, когато 
политическите партии обслужват частни интереси, така очакваният 
висок административен капацитет е невъзможен. Анализирайки акту-
алната нормативна уредба, стигаме до заключението, че тя защитава 
най-напред партийния интерес, а след това интереса на обществото, 
вследствие на което се ограничава връзката между държавната адми-
нистрация и гражданското общество. Формираният в Република Бъл-
гария модел не предвижда създаване на устойчиви стратегически пра-
вила за по-ефективно функциониране на администрацията, може би 
предвид страха, че ще се ограничи партийното упражняване на властта. 

5. Не на последно място доброто управление е непосредствено 
свързано със структурите на гражданското общество. В настоящия 
век доброто управление е нещо много повече от общоприетите пред-
стави за добре организирано, честно и умело управление, изпълнява-
що прецизно определената политическа власт. Не трябва да се прене-
брегва и фактът, че гражданските структури сами по себе си могат да 
заемат единствена роля в реализиране на доброто управление. Добро-
то управление се изразява в наложителния баланс между отговорната, 
ефективната и ефикасната публична администрация от една страна и 
гражданското общество от друга.  
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ІV. Модел за стратегия, изграден върху принципа за доброто 
управление, в съответствие със съвременната практика и теория 

В съвременния свят моделът на успешната стратегия е резултат и 
последица от доброто управление. Поради това, днес и теорията и 
практиката приемат, че главна роля за това има стабилното развитие 
на държавната администрация, икономиката и гражданското общест-
во. На следващо по важност стъпало са поставени военната доктрина 
и международните отношения. Приемането на определена стратегия 
почива на съчетанието на вътрешен и външен консенсус. За това мо-
делът на съвременната стратегия за сигурност трябва да е отворен, не 
засекретен и да дава възможност за участие от страна на структурите 
на гражданското общество, които да изразят свободно своите мнения 
и критики. 

 

Съвременният модел за стратегия за сигурност трябва да е струк-
туриран по начин, които да съдържа три основни положения. 

1. На първо място, трябва да е ясно подчертан континюитета в 
политиката на сигурността на държавата. Това означава, че стратеги-
ческата концепция на тази държава трябва да се основава и да дораз-
вива националните стратегически документи. Основите на стратегия-
та за сигурност трябва да бъдат положени от надведомствени и над-
партийни органи, без намесата на политически представители или ор-
ганизации. За създаването на такава стратегия най-същественото ус-
ловие е партийната независимост и независимостта от външни сили. 
Също така трябва да почива и надгражда стратегиите и доктрините на 
международните съюзи, в които тя е членка, да дава оценка за изпъл-
нението на тези документи и необходимостта от създаването на нови 
стратегически документи.  

2. На следващо място стратегиите трябва да съдържат данни за 
оценката на състоянието на националната сигурност към съответния 
момент, като бъдат посочени, както изпълнените, така и неизпълнени 
задачи, слабите и силни страни на досегашната политика на сигурност.  

3. Моделът за стратегията за сигурност трябва да бъде програма 
за бъдещи действия, в която ясно да са формулирани  предстоящите 
задачи и бъдещи реформи. Тя трябва да бъде план за действие, както 
управленски, така и законодателен. 

 

Ето защо моделът на съвременната стратегия за сигурност, на 
първо място трябва да е насочена към осигуряване на ефективна и 
ефикасна система за управление, законност, независима съдебна 
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власт, обединяване на демократичните ценности. На следващо място 
са въоръжените сили и ефективното международно участие. Приори-
тет на стратегията винаги трябва да бъде общественият интерес.  

Днес, когато светът е обхванат от глобални трансформации, про-
цесите са изключително динамични, белязани от множество предиз-
викателства за устойчиво развитие на държавите, същинският смисъл 
на модела на доброто управление на националната сигурност се свеж-
да до защитата на отделния гражданин. Разбира се, за постигането на 
такъв модел на управление основна роля заема развитата и ефективна 
държавна администрация, доверието в съдебната власт, наличието на 
политическа стабилност, които да гарантират спазването на законите, 
консолидацията и демократизация на гражданското общество, подо-
бряване стандарта на живота, интелектуалното развитие на гражданите.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Объект исследования сосредоточен на важнейшую роль хороше-
го управления безопасностью в то время, когда весь мир охвачен ог-
ромными трансформациями, притекающими на фоне процессов пере-
структорирования мировой экономики, основанной на качественно 
новой модели развития. Акцент поставлен на проблемы восприятия 
понятия о безопасности в Республики Болгарии и на актуальное по-
нятие о безопасности в настоящем веке. Сегодня выявляется основная 
роль хорошего управления безопасностью и наряду с этим выводится 
модель для стратегии, основан на тот же принцип хорошего управле-
ния, в соответствии с современными практикой и теорией. 

Существенный смысл модели хорошго управления национальной 
безопасностью сводится к защите отдельного гражданина. Чтобы до-
биться такой модели управления, основную роль занимают развитая и 
эффективная государственная администрация, доверие в судебную 
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власть, наличие политической стабильности, которые смогут обеспе-
чивать соблюдение законов, консолидацию и демократизацию граж-
данского общества, улучшение стандарта жизни и интелектуальное 
развитие граждан. Следующую, неменее существенную роль, занима-
ют международные отношения, проявляющиеся в балансированном 
партнерстве нашей страны со всеми остальными субъектами и в воз-
можности быть равноправным и активным партнером. 

 

 
SUMMARY 

 
The object of the research is the exceptionally important role of good 

governance for the security nowadays when the world undergoes major 
transformation at the background and under the influence of the processes 
of restructuring the world economy based on an entirely new model of 
development. The accent is placed on the issues related to the perception of 
security in the Republic of Bulgaria and on the notion of security in the 
current century. The main role of good governance for the security is 
outlined, while proposing a strategy model based on this very principle of 
good governance in compliance with the modern practice and theory.  

The underlying importance of the national security good governance 
model is brought to the level of protecting the individual citizens. To 
achieve such a governance model, the main role is played by the well-
developed and effective state administration, the trust in the judiciary, the 
political stability that are to guarantee the observance of the law, the 
consolidation and democratisation of the civil society, the improving of the 
standard of living and the intellectual development of the citizens. Another 
essential role of the same importance is that of the international relations 
expressed in balanced partnership of our country with all other subjects 
and the possibility of being a partner of equal worth and initiative.  
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