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ЮРИДИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ФРАНЧАЙЗ

Доц. д-р Маргарита Бъчварова

В отговор на съвременните обществени тенденции, в Закона за висшето
образование (ЗВО) се регламентира правото на висшите училища да извършват
образователен франчайз. По този начин законодателството създаде една нова
проекция на академичната свобода, която намира проявление и в свободата на
сдружаване, сътрудничество, съвместна и иновационна дейност .

Основната цел на тази статия е да се анализира въведеното понятие в зако-
нодателството – образователен франчайз и да се изведат основните му характери-
стики от юридическа гледна точка. Темата е актуална поради ограничената нор-
мативна база и необходимостта от теоретично анализиране на понятието. Пред-
мет на изследване е правната уредба, регулираща образователния франчайз като
обществено явление. Обект на изследване са юридическите му характеристики.

За постигането на целта, авторът си поставя следните научно-изследова-
телски задачи: а) анализ на понятието „образователен франчайз“; б) разкриване
на правната му същност; в) формулиране на предложения за усъвършенстване
на законодателството.

Методологията на изследването е свързана с научен анализ на наличните
източници и нормативна уредба, прилагане на сравнителния метод, индукция,
дедукция, формална логика. Защитаваната теза е, че понятието образова-
телен франчайз е подразновидност на франчайзинга като родова кате-
гория, като притежава и специфични белези, които налагат въвеждане-
то на детайлизирана правна уредба.

1. Значения на понятието франчайз
Изясняването на специфичните характеристики на образователния фран-

чайз предполага анализ на понятието „франчайз“ като родова категория. В пе-
риода на възникването си се е използвало като „привилегия от публичен харак-
тер, предоставена от правителството на дадено лице или група“1 или „като раз-
решение за извършване на определен вид търговски дейности2“.

В юридическата теория франчайзът се разглежда от различни аспекти
като правните норми не съдържат общи критерии за изясняване на явлението, а
регулират преди всичко данъчните последици при извършване на дейността3.
1 http://dictionary.reference.com/browse/franchise
2 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/franchise
3 Минкова-Тръпкова, М. Франчайзингът в бизнеса и правото.: [Изследване] / Милена Минкова-

Тръпкова. - София: СИЕЛА, 2001. - 132 с. Пиперкова, Лиляна. Франчайзинг. Лизинг. Факто-
ринг: Правни аспекти / Лиляна Пиперкова. - София: Делова седмица АД, 1995. - 147 с.
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За изясняване на съдържанието му като изходна позиция разглеждаме две ос-
новни дефиниции – в икономически и в юридически аспект.

В икономически смисъл, франчайзът се определя като система на мар-
кетинг на стоки и/или услуги и/или технологии, която се основава на тясно и
непрекъснато сътрудничество между независими в правно и финансово отно-
шение стопански субекти. Франчайзодателят отдава на франчайзополучателя
правото и му възлага задължението да осъществява бизнеса в съответствие с
наложената от франчайзодателя концепция за този бизнес.4

В юридически тесен смисъл франчайзът е търговска сделка, която
отговаря на общите белези, предвидени в търговското ни законодателство. До-
говорът за франчайз е правната форма за осъществяване на търговска дейност,
която има за цел да се реализира печалба5.

Образователният франчайз е съвременно явление, което е предмет на
специфично законодателство. Съгласно действащия ЗВО, български универси-
тети могат да откриват филиали в чужбина, да се сдружават за съвместно
обучение и образователен франчайз. В допълнителните разпоредби от ЗВО6 се
съдържа дефинитивна норма на понятието, която акцентира върху характери-
зирането му като съвкупност от права на интелектуална собственост,
включително и върху учебни програми, които едно висше училище
възмездно предоставя в полза на друго висше училище срещу възнаг-
раждение. Посоченото определение не е чуждо в българското законодател-
ство. На практика то е несъвършена адаптация и трактовка на дефиницията в §
1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО7. Подобно нормативно взаим-
стване и припокриване на правните понятия е несъстоятелно, поради наличието
на съществени особености, които са свързани с образователната сфера.

От практическа гледна точка, франчайзът е правно средство за развиване
на търговски бизнес. Поради това се основава на принципи като: автономия
на волята в договарянето; независимост на участниците във франчайзинг сис-
темата; възмездност в отношенията и контрол на франчайзодателя. За разлика
от икономическата среда8, където франчайзът намира приложение, в образова-
нието съществуват специфични правни регламенти. Те се отнасят до: норма-
тивни изисквания по акредитиране на висшите училища, намеса на държавата в

4 http://franchising.bg/business/franchising_dictionary.html
5 Голева, П. Търговско право. Книга втора. Фенея, С., 2002, с. 407.
6 Допълнителни разпоредби на Закона за висшето образование.
7 По силата на § 1. т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно

облагане „франчайз“ е съвкупността от права на индустриална или интелектуална собственост,
отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни,
авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за
продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги.

8 В отделни държави се употребява понятието образователен бизнес, най-вече за обучение на
деца, което не е утвърдено в съвременната ни икономическа практика.http://www.entrepreneur.com/
educationfranchises/; http://www.franchising.com/education_franchises/,http://www.kumon.co.uk/
franchise-opportunities/index.htm
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регулирането на образованието9, финансиране от държавния бюджет, админис-
тративен подход при решаването на образователните политики.

2. Юридически белези на образователния франчайз

На основата на сравнително-правния анализ могат да се системати-
зират следните характеристики на образователния франчайз от правна гледна
точка.

Първо, образователният франчайз се въвежда в област, която съществе-
но се разграничава от стопанската сфера. Във висшето образование са утвър-
дени и се прилагат различни принципи и ценности. Академичната среда е съпри-
косновенност със знания, опит, творчески идеи, иновативност и откривателство.
Дискусионен е въпросът доколко тези обстоятелства могат да бъдат поставе-
ни като концепция и бизнесформат-рамка и отдадени на друг ползвател чрез
договор. Образователният франчайз е форма на академичното самоуправ-
ление. Съгласно чл. 21 от ЗВО, той се регламентира едновременно с правото
на висшите учиища да се сдружават с други образователни институции за по-
стигане на законовите цели.

Второ, практическото реализиране на образователния франчайз предпо-
лага наличието на договорно правоотношение между отделни субекти, които
притежават статут на висше училище. Съгласно чл. 6 от ЗВО, то е самостоя-
телно юридическо лице със специализиран предмет на дейност, който включ-
ва подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в
различните области на човешката дейност; повишаване квалификацията им;
развитие на науката, културата и иновационната дейност. Франчайзът, незави-
симо от конкретния му вид, винаги предполага насрещна възмездна престация,
поради което се третира като търговска операция. В общата хипотеза фран-
чайзинговото споразумение се сключва между търговци и изисква наличието
на утвърдено търговско предприятие, в състава на което съществуват права на
индустриалната собственост. Специфика на образователния франчайз е, че се
реализира между субекти, чийто предмет е нестопански от правна гледна точ-
ка и дейността подлежи на акредитиране от страна на държавата. Поради това,
правната уредба се нуждае от прецизиране, което налага включването на обра-
зователния франчайз като част от предмета на образователната институция.
Сега законодателят го е предвидил като елемент от академичната автономия,
уредена в чл. 21 от ЗВО.

Трето, участниците в образователния франчайз са институции, които се
учредяват с акт на Народното събрание на Република България. Изрично в чл.
9 от ЗВО се посочва, че Народното събрание с Решение открива, преобразува,
преименува и закрива висши училища10. За държавните висши училища се оп-

9 Съгласно ЗВО, Чл. 9.(1) Държавата упражнява функциите си по управлението на висшето обра-
зование чрез Народното събрание и Министерския съвет.

1 0 Правилото е универсално и се прилага за всички висши училища, независимо от собствеността,
с която са създадени: публична или частна.
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ределя ежегодно субсидия от държавния бюджет. Държавата определя и стра-
тегия за развитие, която съдържа национални цели и приоритети, както и мерки
за тяхното усъвършенстване.

Четвърто, образователният франчайз се осъществява на базата на склю-
чени договори между висшите учебни заведения, включително и чуждестранни
университети. Съответно за тях се прилага българското законодателство, ос-
вен в случаите, когато документът, вследствие на проведеното обучение, се
издава само от чуждестранното висше училище, с което е сключен договорa11.
Следователно, образователният франчайз представлява форма на международно
сътрудничество, в основата на което е принципът за равнопоставено партньор-
ство и взаимна изгода. Предметът на договора представлява правото да се
предостави ползването на утвърден метод и модел на обучение въз осно-
ва на разработени и акредитирани учебни програми12. За франчайзополу-
чателя това означава да получи дял от методологията за образователни обучи-
телни услуги (ноу-хау) и да участва в пазарния дял на франчайзодателя.

Пето, в процедурата за програмната акредитация на висшето училище,
императивно условие е в доклада-самооценка да се представи информация от-
носно договорите за съвместна дейност и образователен франчайз. Изискването
изрично е посочено в чл. 29, ал.3 от Правилника за дейността на Националната
агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Правната уредба е лаконична и
непълна. Предвидено е единствено, договорите за образователен франчайз да са
неразделна част от документите, необходими за програмна акредитация. Право-
мощията на акредитиращия орган по отношение на тях не са определени в законо-
дателството. По наше мнение е необходимо да се въведе изрична регламентация
относно процедурите за сключване на договорите за франчайз и контрола върху
тяхното изпълнение. Възможно нормативно решение е въвеждане на регистраци-
онен режим, като договорите се отразяват в регистър, воден от Министерството
на образованието. Всяко последващо изменение на договорите за образователен
франчайз също следва да подлежи на регистрация. Чрез въвеждане на регистъра
се осигурява публичност на сключените договори от висшите училища, а оттук и
възможността за информация, както в академичните среди, така и в държавните
структури. Въз основа на регистъра е възможен и последващ контрол за тяхното
изпълнение, съответно контрол върху разходваните средствата.

3. Обобщение

Основният дискусионен момент от значение за правилното прилагане на
нормативната уредба е относно правата, които едно висше училище би предос-
тавило на основание договор за образователен франчайз. В търговскоправ-

11 § 4 ал. 4 от ДР на ЗВО.
1 2 http://education.actualno.com/. Четири български висши учебни заведения - Медицинският уни-

верситет - Варна, Медицинският университет – София, Варненският свободен университет и
Университетът за национално и световно стопанство – София, участват чрез своя кипърски
партньор “Каса Колидж” в Никозия, с който те работят по договор за франчайзинг.
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ната теория се приема, че предметът на договора за франчайз включва т.нар.
франчайзингов пакет, който обхваща съвкупността от права на индустриалната
и интелектуалната собственост, търговската марка, ноу-хау и др. По юриди-
ческата си същност договорът е със смесен характер, който съчетава белези-
те на договор за изработка и лицензионно съглашение за ползване на търговс-
ката марка, което е определящото по характер в отношенията между страните.
Основно изискване за сключване на договора е притежаването от страна на
франчайзодателя на права от индустриалната и интелектуалната собственост,
които по принцип се регистрират в Патентното ведомство. При липсата им,
като правна последица следва да се приложи квалификацията за нищожност на
сделката, съгласно чл. 26 от ЗЗД13. Адаптирано, посоченото правило обоснова-
ва извода, че висшето училище отговаря на посочената теоретичната конст-
рукция тогава, когато е получило положителна акредитация и в процеду-
рата е депозирало договорите за образователен франчайз, съгласно изис-
кването на чл. 29 от Правилника на Националната агенция за оценяване и ак-
редитация.

Другият съществен момент е, че франчайзополучателите действат от свое
име и за своя сметка, което означава поемането на пълните рискове от съот-
ветната дейност. Този белег е взаимстван от договора за изработка, уреден в
чл. 258 от ЗЗД. В дейността си франчайзополучателите използват чужда търгов-
ска марка като идентифицират стоките си и услугите си с нея. Договорът за
франчайз в търговската практика е двустранна, възмездна, каузална, консенсу-
ална и главна сделка. Двустранният характер произтича от взаимните права и
задължения на страните. Възможно е също договаряне на задължения за ре-
довно осъществяване на организационна, логистична, технологична или друга
подкрепа на франчайзополучателя14.

Общата характеристика на договора за образователен франчайз е иден-
тична и тя е юридически критерий за отграничаването му от договорите за
съвместна дейност между висши училища за обучение на студенти. Основното
различие е, че при образователния франчайз се преотстъпва на приемащата
образователна институция правото на ползване на определени учебни
програми, ноу-хау, опит и знание, които са утвърдени в практиката за подго-
товка на специалисти срещу възнаграждение. Самото обучение, обаче, се осъ-
ществява единствено и само чрез усилията, материалната база и академичния
състав на франчайзополучателя. В юридически аспект спецификите между двата
договора се отнасят до предмета, целта, правата и задълженията на участни-
ците.

При договорите за съвместна дейност се обединяват усилията на две
или повече образователни институции за обучение на студенти, като се конкре-
тизира индивидуалното им участие. То може да се отнася до материална база,

1 3 Закон за задълженията и договорите.
1 4 Като конкретен договор за образователен франчайз може да се посочи договорът между Меди-

цинския университет – София и CasaCollege в Никозия от 5.12.2012 г., http://newsbg.eu
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организиране на прием, разпределение на преподавателски състав, такси за
обучение и др. В основата на споразумението е сътрудничеството между
участниците, сърцевината на коeто е подготовка на студенти, извършвана с
общи усилия от страните по договора, докато при образователния франчайз се
прехвърлят дългосрочно права на интелектуална и индустриална собстве-
ност от франчайзодателя в полза на франчайзополучателя, с цел да бъдат из-
ползвани за подготовка на специалисти над средното образование. В практико-
приложен аспект е налице съществена разлика в предмета на конкретните до-
говори.

Целта на договора за съвместна дейност е да се повиши качеството на
обучение или да се използват в по-висока степен ресурсите на една от страни-
те. По различен начин се определят и печалбите от дейността. При договорите
за съвместна дейност принципът, който се прилага, е в зависимост от конкрет-
ното участие, определено в процентно съотношение към момента на сключва-
не на договора. При образователния франчайз обичайно се плаща твърда сума
към момента на сключване на договора от франчайзополучателя и % от печал-
бите на годишна основа.

Съществен отграничителен момент е контролната функция, която
франчайзодателят осъществява върху дейността на франчайзополучателя, който
запазва като цяло икономическата и юридическата си самостоятелност, дока-
то при договорите за съвместна дейност отношенията се уреждат изцяло на
принципа на равнопоставеността и равноправното третиране на партньорите.

Разгледаните особености на образователния франчайз обуславят извода
за необходимост от усъвършенстване на законодателството ни. От една стра-
на, е подходящо да се изгради систематична и детайлизирана правна уредба,
която да предоставя изрични правила, валидни за всички висши училища. В
момента липсва яснота в общото изискване за лиценз и притежание на търгов-
ска марка, които са в основата на франчайзинговото споразумение. От тази
позиция е дискусионен и въпросът относно предмета на договорите за образо-
вателен франчайз. Висшето училище е с особен правен статут, което изисква
да се регламентират конкретни процедури за вземането на решения, сключване
и изпълнение на договорите. По този начин образователният франчайз би се
превърнал и във фактор за подобряване на образователните услуги. Регламен-
тирането на образователния франчайз е стъпка на правната ни уредба към транс-
национално образование, резултат от световния процес на глобализацията в ико-
номиката и формирането на европейско пространство за висше образование.
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Abstract

The main purpose of this article is to analyze the term education franchise that was
introduced to the legislation, and to draw its distinctive characteristics from a legal point of
view.

The defended thesis is that the term education franchise is a type of franchising as a
generic category, and possesses distinguishing features which call for the implementation of a
detailed legal framework.

As a result of the scientific analysis the author assumes the position that the legislation
needs to be improved by implementing a detailed legal framework. Consequently, unification is
achieved in the enforcement of law and the improvement of the quality of the provided
educational services.
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