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ТРУДОВО, МЕЖДУНАРОДНО, АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО 

 
Гост редактор: 

доц. д-р Андрияна АНДРЕЕВА1 
 

 ________________________  
1  Катедра Правни науки, Икономически университет – Варна, България. E-mail: a.andreeva@ue-

varna.bg 

 
Връзката на правото с икономиката е безспорна и многоаспектна. В дълги-

те години на своето издаване списание „Известия“ на ИУ – Варна е предоставя-
ло поле за изява на юристи в различни сфери на техните изследователски тър-
сения – трудово законодателство, търговско, административно, осигурително, 
гражданско и др.  

В своите публикации нерядко учените-икономисти също анализират в изс-
ледваната от тях тема и свързаната нормативната уредба. В последните години 
актуалност в научните изследвания получи интердисциплинарният подход, при 
който анализите са комплексни и извършени от специалисти-юристи и иконо-
мисти. Всеки от тези подходи на самостоятелно изследване в една научна об-
ласт или интердисциплинарно има своите предимства и научните трудове обо-
гатяват доктрината, както икономическата, така и правната. 

Представеният тематичен брой на списание „Известия“ е опит да се отдаде 
значимото на юридическата наука и правното познание, пречупено през съвре-
менните проблеми на обществото и предизвикателствата на глобалния свят. 
Броят е посветен на актуални правни проблеми в различни сфери на законода-
телството и практиката на юриспруденцията – търговско, трудово, междуна-
родно, административно право. 



Известия 
2018  •  том 62  •  №3 

210 

Тематичният брой включва осем статии на утвърдени учени в съвременна-
та правна доктрина, които са представители на различни висши училища и на-
учни институти. Всеки от тях представя актуални изследователски търсения в 
своята област на научни интереси, но обединени от общата идея за утвърждава-
не върховенството на закона. Започвайки от правните принципи, преминавайки 
през международната закрила на гражданите, за да се достигне до конкретни 
правни въпроси, вълнуващи доктрината в отделните правни отрасли.  

Статията на доц. д-р Надежда Йонкова, Институт за държавата и правото – 
БАН, на тема „За равенството“ е посветена на еволюцията на принципа на ра-
венството и неговото инкорпориране в съвременните закони. Проблематиката е 
изследвана през призмата на конституционното и международното право, прав-
ната социология, философията и др.  

Втората статия „Правото на дипломатическа и консулска закрила на граж-
даните на ЕС“ на доц. д-р Живко Драганов – декан на Юридически факултет, 
УНСС, разглежда правото на дипломатическа и консулска закрила на гражда-
ните на Европейския съюз и по-конкретно развитието на правото на Съюза в 
посочената област.  

„Сравнителен анализ на правна същност на привилегиите върху кораба“ 
представя доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД. В изследването се 
анализира правната същност на привилегиите върху кораба, наричани за крат-
кост морски привилегии. Направен е сравнителен анализ с други морски държа-
ви и подходите, които те възприемат относно привилегиите върху кораба.  

Трудовоправната материя в различни нейни аспекти е представена в три от 
статиите: 

„Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция на граждани 
от трети страни в България“ е разработила проф. д-р Ирена Илиева – Директор 
на Института за държавата и правото – БАН. Статията има за цел да представи 
основните тенденции в законодателството, уреждащо законната трудова мигра-
ция на граждани от трети страни в България.  

„Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професи-
онален опит“ е от доц. д-р Андрей Александров, Институт за държавата и правото 
при БАН, Секция Гражданскоправни науки. Изследваният правен институт поставя 
многобройни практически проблеми, по които е формирана богата съдебна и ад-
министративна практика. В статията са систематизирани част от проблемните въп-
роси в материята, като се прави опит да се потърсят техните отговори.  

„Предизвикателства и тенденции пред социалната защита в условията на ди-
гиталното общество“ е от доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, 



А. Андреева. Тематичен брой на списание „Известия“, посветен на актуални правни 
проблеми в различни сфери на законодателството и практиката на юриспруденцията – 
търговско, трудово, международно, административно право 

211 

Катедра Правни науки, Икономически университет – Варна.. В статията се анали-
зират рамките и стратегиите на социалната защита в условията на цифровизация 
и четвъртата индустриална революция. Акцент в изложението са мерките, необ-
ходими за съхранение и защита на индивидуалните личностни права на работе-
щите. Въз основа на анализа се правят изводи, обобщения и препоръки. 

В две от статиите е представена търговскоправната и административноп-
равната проблематика в следните теми: 

„Процесът на конвергенция на правните системи в съвременното търговско 
право“ е от проф. д-р Маргарита Бъчварова, Катедра Правни науки, Икономи-
чески университет – Варна. Научното изследване разглежда тенденцията за 
сближаване на нормативната уредба и взаимното проникване на отделни еле-
менти между държавите, принадлежащи към различни правни системи: на 
common law  и civil law .  

„Приватизационният договор в действащото ни законодателство“ е разгле-
дан от проф. д-р Христина Балабанова. УНСС, Юридически факултет. Статията 
е посветена на приватизационния договор като вид административен договор. 
Изследвани са спецификата на договора и се обосновава изводът, че той е сме-
сен фактически състав.  

Издаването на този тематичен брой стана възможно благодарение на лю-
безното съдействие и подкрепата на редакционния съвет на изданието.  

Искам да благодаря и на всички автори, които представиха в научните си 
разработки актуална и представляваща интерес за доктрината проблематика и 
очертаха съвременните законови и практически предизвикателства.   

Надяваме се тематиката да предизвика интереса на читателите на списани-
ето и издаването на тематични юридически броеве да се превърне в традиция за 
списание „Известия“. 
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ЗА РАВЕНСТВОТО 
 

Надежда ЙОНКОВА1 
 

 ________________________  
1  Институт за държавата и правото – БАН, София, България. E-mail: n.yonkova@abv.bg 

JEL K 10, К33  Резюме 

Ключови думи: 

принцип на равенст-
во, недискриминация, 
равно третиране. 

 Статията е посветена на еволюцията на принципа на равенството и него-
вото инкорпориране в съвременните закони. Използван е интердисцип-
линарен подход. Равенството е разгледано през призмата на конституци-
онното и международното право, правната социология, философията и 
др. Разгледани са основните концепции за равенството: формално, субс-
танциално и реално. Изведена е релацията равенство – недискримина-
ция. 
 

© 2018 Икономически университет – Варна

Цитиране: ЙОНКОВА, Н. (2018) За равенството. Известия. Списание на Икономически универ-
ситет – Варна. 62 (3). с. 212 - 227. 

 

 

Темата за равенството и справедливостта вълнува умовете на философи, 
юристи, политици и други учени от хилядолетия. В своя член 1 Всеобщата дек-
ларация за правата на човека е категорична, че „Всички хора се раждат свобод-
ни и равни по достойнство и права“. Уточнението „по достойнство и права“ е 
важно с оглед на нестихващата полемика по въпроса за равенството и справед-
ливостта. Така например, Илин (Ильин, 1958) пише, че „Хората по природа не 
са равни: нито по размер на тялото, нито по здраве, нито по пол, нито по въз-
раст, нито по красота, нито по сила, нито по издръжливост, нито по телесни 
потребности. Те не са равни и духовно: нито по възприемчивост, нито по реак-
ция, нито по памет, нито по ум, нито по образование, нито по чувство, нито по 
воля, нито по творческо въображение, нито по психическо здраве... Ние знаем, 
казва Илин, че всички хора са единствени и неповторими. И след като заключава, 
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че хората не са равни, задава въпроса: Как може справедливостта да изисква 
„равенство“, т.е. еднакво третиране на нееднакви хора? Според него, човек е 
справедлив тогава, когато се отнася нееднакво с нееднакви хора, при това в 
съответствие с тяхната нееднаквост (т.е. индивидуалните им потребности) и 
заключава, че: справедливостта не изисква „равенство“, а обективно неравенст-
во, като припомня в трудовете си думите на Цицерон Summum ius, summa inuria 
(най-висшето право е най-висша несправедливост). 

Ето защо, наред със свободата, равенството е най-важният принцип, който 
е в основата на концепцията за правата на човека. Още Цицерон е писал, че 
свободата съществува само тогава, когато „тя е равна свобода за всички“. Спо-
ред Кант, идеалът за „равна свобода“ се проявява във всеобщността на закони-
те, тоест в максималната възможност за обобщаване, генерализиране като израз 
на практическа воля (Каменова и др., 2004, с. 20). Според проф. Емилия Друме-
ва, както свободата, така и равенството се числят към най-употребяваните и 
най-злоупотребяваните думи на правовата идеология. Според нея, съвременната 
правна наука отдавна приема принципа на равенството на правата като едно 
необходимо допълнение към съвременното разбиране за свободата – свободата 
като ползване на права: ако не всички имат права в равна мяра, тогава те просто 
няма да имат и няма да могат да упражняват своята свобода (Друмева, 2018, с. 
748; Киров, 1942, с. 195). 

Равното третиране е в центъра на защитата на обществените свободи. То е 
съществено условие за тяхното съществуване и е предмет на едно самостоятел-
но право. Въпреки многократното му утвърждаване, както във външен, така и 
във вътрешен план, неговото точно значение все още не е ясно установено и 
може да се различава в зависимост от нормативните системи. Независимо дали 
е условие, последица, ограничение или форма на свободата, „равенството“ ви-
наги е непосредствено свързано с нея. Принципът на равенство e основата, вър-
ху която са изградени всички обществени свободи. Той е неразривно свързан с 
тях от политическа, обществена и етична гледна точка. 

От политическа гледна точка, принципът на равенство поддържа единосъщ-
но отношение със самата идея за демокрация, дотолкова, доколкото тя може да се 
дефинира като равно участие на гражданите в живота на града. Става дума за 
„основен първоначален елемент на демократичния идеал“ (Richard, 2000, p. 193).  

От обществена гледна точка, принципът на равенство е в центъра на регу-
лацията на функционирането на живота в общността, представлявайки неговият 
основен вектор на разпределение на благата и богатствата. Както отбелязва М. 
Валцер, „всяко човешко общество е разпределяща общност и това непременно 
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налага определянето на критерии за справедлива диференциация при едно общо 
схващане за равенство (Walzer, 1997, p. 23).  

От етична гледна точка, принципът на равенство произтича от признаване-
то на спецификата на човешката природа, което води до приемане на еднаквото 
достойнство на всички човешки същества. С други думи, абстрактното равенст-
во на всички хора е самото състояние на човечеството. Като се вдъхновява от 
разсъжденията на Хегел (Alain, 1983, p. 206).  

Принципът на равенство зависи, по-специално, от предварителното дефи-
ниране на един модел за социална справедливост, според който критериите за 
различие се смятат за легитимни. Това свръхдетерминиране на равенството 
обяснява, по-точно, защо равенството може не само да забранява разликата, но 
също и да я търси, налагайки, при нужда, постигането на равен резултат. Само-
то название на това право не е окончателно определено, като научните изслед-
вания и съдебните практики се колебаят между принципа на равенството или 
принципа на недискриминация, дори между двата едновременно.  

Исторически идеята за равенството в смисъл на „равноправие“ и „принцип 
за равна стойност на всички хора“ се появява сравнително късно. За древните 
гърци, както и за другите древни народи, е било важно принципното неравенст-
во между собствения полис и останалия свят. Едва в елинистичната епоха се 
формира космополитното виждане за равенството. Християнството превръща 
равенството в универсално искане: „Всички хора са равни пред Бога“. По-късно 
се развива и богомилството, в известна степен в противовест на официалното 
християнство (Ангелов, 1969), за да остави на човечеството заветът си „Свобо-
да, равенство, братство, чрез любов“ (Попхристов, 2015). 

През средновековието съвместяването на християнското разбиране за ра-
венство със съсловното действително неравенство се е оказало възможно бла-
годарение на съзнанието за преходността на земния живот и за очакваното 
справедливо изравняване „в отвъдното“. Идеята за равенството, широко разп-
ространена в религиозната сфера, послужва на идеята за равенство в гражданс-
ките права. Логична последица е отмяната на привилегиите през епохата на 
буржоазните революции. По това време се утвърждава и девизът, превърнал се 
днес в принцип: „Пред закона всички са равни“.  

Един следващ етап в развитието на равенството като принцип представлява 
развитието от идеята за „равенство пред закона“ към идеята „за равенство в 
политическите права“ (Каменова и др, 2004, с. 128-129; Друмева, 2018, с. 748).  

Принципът на равенство е твърде разнолик, което обрича на неуспех всяка 
дефиниция, претендираща за абсолютност. 
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Яснотата на значението на принципа на равенство е обратно пропорцио-
нална на броя на нормите, които го утвърждават, тъй като на равенството 
„всъщност, никой, никога не е дал сигурно определение“, подчертава Ж. Ведел 
(Vedel, 1990, p. 172). Тавтологично понятие, с което се определя, че това, което 
е смятано за равнопоставено, трябва да бъде третирано по еднакъв начин, а то-
ва, което се смята за различно, трябва (или може) да бъде третирано различно, 
равенството е квалифицирано по тази причина като „празна черупка“ (Westen, 
1982, p. 547). Да сме равни в какво и според какви критерии? Ето основният 
въпрос, който се поставя от равенството. Трябва да отдадем дължимото още на 
Ж. Ведел, тъй като той е обобщил това двусмислие, отбелязвайки, че: „тъй като 
равенството може да се разбира единствено като „всички равнопоставени обек-
ти“, кои са тези равнопоставени обекти, които е легитимно да се вземат под 
внимание, за да се разрешат различни форми на третиране?“ (Vedel, 1969, p. 13). 
Следователно, равенството е амбивалентно, дотолкова, доколкото „оправдава 
независимо какво, при независимо какво условие“ (Sfez, 1984, p. 288). То е 
предмет на множество концепции, както и на една двойственост (дуализъм) на 
принципите. 

Равенството е един политически принцип, който е толкова съществен за 
обществените свободи, че може да ги застраши. Напрежението, което се съдър-
жа в него, е в противопоставянето между равенството de jure и равенството de 
facto. Второто предполага отричане на първото, което кара Ж. Ф. Спиц да на-
пише, че „равенството де факто, тоест волята да се изравнят материалните ус-
ловия за всички граждани, става по този начин чудовищна дъщеря на равенст-
вото де юре“ (Spitz, 2001, p. 111). Така равенството е всичко, както и своята 
противоположност: такъв е дълбокият парадокс на понятието, което поради 
тази причина се квалифицира, като „Конституционен Янус“ (Luchaire, 1986, p. 
1229-1274).  

Съществуват три основни концепции за равенство:  
- „формалното“ равенство се състои в едно уеднаквено третиране; 
- „субстанциалното“ равенство предизвиква еквивалентно третиране; 
- докато „реалното“ равенство налага едно представителство в третирането. 
Тези различни схващания за равенството могат, от своя страна, да се кла-

сифицират, в зависимост от три променливи:  
- относно стадия на защита, който може да е при прилагането на закона 

(„пред“ закона) или при неговото създаване („в“, дори „чрез“ закона); 
- относно обхвата на защита, според това, дали тя се свежда до някакво 

право на неразграничаване или пък включва право на различие; 
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- относно обекта на защитата, според това, дали тя се занимава със средст-
вата или с резултатите на социалното действие.  

Равенство чрез неразграничаване и равенство чрез разграничаване. От 
гледна точка на обхвата на защитата, първата концепция за равенството („фор-
мално“ равенство) се оказва изолирана дотолкова, доколкото, в противополож-
ност на другите две („субстанциално“ и „реално“ равенство), тя отхвърля всяка 
мисъл за даване на право на различие. Според формулировката на Аристотел, 
равенството се състои в „сходното третиране на неща, които са сходни, но също 
и в третирането на несходни неща по несходен начин, пропорционално на тях-
ното несходство“ (Aristote, 1992, p. 142). Така обхватът на равенството се схва-
ща двуизмерно, не само като право на еднакво третиране, но понякога и като 
право на различие. Тази концепция за равенството е широко разпространена в 
сравнителното право и е утвърдена в европейското право. (ЕСПЧ, 6 април. 
2000, № 3469/97, Тлименос срещу Гърция : относно осъждането на един свиде-
тел на Йехова поради отказ да се подчини на всеобща мобилизация). Тя може да 
се позовава на силни логически и правни аргументи. По отношение на логиката, 
Х. Келзен пише, че: “принципът, според който към равни хора трябва да се при-
лага равно третиране, може да има стойност само във връзка с принципа, според 
който към неравни хора трябва да се прилага различно третиране.“ (Kelsen, 
1959, p. 51). Това, което изразява с други думи Х. Харт, подчертавайки, че „за 
правосъдието традиционно се смята, че то трябва да поддържа или възстановява 
един баланс или една пропорция и неговият ръководен принцип често се фор-
мулира с тези термини „Третирайте сходни случаи по един и същи начин“. Все 
пак е необходимо да се добави: „и третирайте различните случаи по различен 
начин“ (Hart, 1976, p. 193-194). При все това е парадокс, че един и същ принцип 
защитава, както правото на уеднаквяване, така и правото на различие. Освен 
това, има риск равенството да се трансформира в право на особеност. Поради 
тази причина френските съдебни органи продължават да не приемат това и се 
ограничават само до едно формално схващане на равенството.  

Равенство на средствата и равенство на резултатите – ако се разгледа, оба-
че, обектът на защита, класификацията на трите концепции за равенството се 
изменя: първите две („формално“ и „субстанциално“ равенство) могат да се 
обединят от това, че зависят от средствата, докато третата („реално“ равенство) 
единствена се числи към целите. В зависимост от модела за социална справед-
ливост, който се предпочита, има няколко начина за определяне на равенството 
(Perelman, 1977, p. 325). В зависимост от избрания критерий за справедлива 
диференциация, равенството приема различна форма: така то е свръхдетерми-
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нирано от някаква ценностна система (Hernu, 2008, p. 358). Схематично, поня-
тието за равенство в дадена правна система се променя с прехода от правосъ-
дие, основаващо се единствено на „заслугите“, към признаването на необходи-
мостта от правосъдие, основано на „нуждите“ на индивидите. Трудността е, че 
една и съща мярка (например, една квота) може да се оцени като противореча-
ща на „формалното“ равенство, основаващо се на заслугите, но като съответст-
ваща на „реалното“ равенство, което се основава на нуждите. В заключение, 
тези две концепции за равенството ясно се различават що се отнася до момента 
на равенството: според това, дали се има предвид ситуацията „на тръгване“ на 
индивидите или ситуацията „на пристигане“. Така всичко зависи от момента на 
оценяване на спазването на равенството: преди или след социалното действие, в 
началото на надпреварата за придобиване на първоначалните обществени блага 
или по време на тяхното ползване. В единия случай оценката на равенството се 
извършва a priori, преди всякакво обществено начинание и единствено средст-
вата, с които разполага индивидът, за да действа, се вземат под внимание, за да 
се измери спазването на равенството („формално“ равенство, защитаващо ед-
наквостта на средствата и „субстанциално (субстантивно)“ равенство - еквива-
лент на средства или на „възможности“ ); докато в другия, оценката се прави a 
posteriori, тоест, след общественото действие и тук е важен именно резултатът 
(„реално“ равенство).  

Според някои автори (Пламенка Маркова), при реалното (материално) ра-
венство е очевидно, че последователното третиране не води до постигане на 
реално равенство, ако резултатите от него не са еднакви. Неравенството в ре-
зултатите може да бъде разбирано в различен смисъл. Първият се фокусира 
върху въздействието на очевидно еднаквото третиране на индивидите. Вторият 
се свързва с въздействието върху дадена група – напр. жени, етнически малцин-
ства, хора с увреждания. Третият изисква резултат, който е равен (Маркова, 
2001, с. 34-35).  

Тези концепции потенциално си противоречат. Така стриктното равенство 
на средствата неизменно води до неравенство на резултатите, поради естестве-
ните и социалните различия между индивидите. Обратно, стремежът към реал-
но равенство де факто налага едно диференциране при разпределение на преро-
гативите де юре и, следователно, се налага едно неравенство на правата, в зави-
симост от нуждите на всеки: в този смисъл има „позитивна дискриминация“, 
въпреки антиномията на двата термина. За момента, освен изрично конституци-
онно разрешение, единствено Съдът на европейските общности, изглежда, при-
ема при определени условия, които напомнят учредителните решения на Вър-
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ховния съд на Съединените щати, валидността на това равенство „на резултати-
те“(1). Двузначността на самия смисъл на равенството се допълва от термино-
логично разнообразие, засягащо правната му опора. 

Равенство пред закона и равенство в закона. За проф. Стефан Киров „ра-
венството добива юридически смисъл, като му добавим думите „пред закона“ 
(Киров, 1942, с. 196). 

Според проф. Емилия Друмева, „равенството пред закона“ се проявява с 
две лица: забрана за произвол и задължение/повеля за равно третиране (Друме-
ва, 2018, с. 750). 

Келзен посочва, че в тесен смисъл „равенството пред закона“ се смесва с 
изискването за всеобщност (универсалност) на закона, или по-точно, с изисква-
нето за законност при прилагането на правото изобщо, принцип, който е „при-
същ на всеки правен ред“ (Kelsen, 1962, p. 190). Така равенството се основава на 
законността, което води до две следствия. От теоретична гледна точка, смесва-
нето на спазването на равенството и всеобщността на закона постепенно довеж-
да до преобръщането на йерархията между двете понятия. Докато първоначално 
равенството се е схващало като основа на всеобщността на закона, то постепен-
но отстъпва, свеждайки се до една обикновена последица от него (Jouanjan, 
1992, p. 76). На практика така се защищава именно едно абстрактно и, следова-
телно, непременно, „формално“ равенство. Така нарушаването на равенството 
се състои главно в произволно прилагане на един неподходящ правен режим. 
Според О. Жуанжан, е по-добре да се приемат понятията „равенство пред зако-
на“ и „равенство в закона“ (Jouanjan, 1992, p. 131-139) (Égalité, 2003, p. 586). 

Традиционно българските конституции установяват равенството пред за-
кона като ръководно начало.(2) Конституцията на Република България от 1991 
г. последователно провежда юридическото равенство на българските граждани 
по отношение на основните права. Равенството е провъзгласено като конститу-
ционна ценност в Преамбюла и като конституционен принцип в първата глава 
на Конституцията. Въпреки, че е принцип преди всичко на конституционен 
статус на гражданите, равенството не е отнесено към конституционната мате-
рия, посветена на основните права, в глава втора на Конституцията. Проф. Ев-
гени Танчев, обосновава този подход с това, че първата глава на Конституцията 
е основният закон и обхваща най-общите правни ценности и принципи, от кои-
то произтичат останалите разпоредби, посветени на конституционното управ-
ление на гражданите (Танчев, 2001, с. 23).  

Повелята за равно третиране, според проф. Емилия Друмева, вменява в за-
дължение на публичната власт да третира равно всички, които биват засегнати 
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от нейните действия или решения. Това изискване добива самостоятелно значе-
ние и тежест там, където администрация и съдилища разполагат с пространство 
за преценка и решаване. Равнопоставени случаи следва да бъдат третирани ед-
накво без оглед на конкретната личност (Друмева, 2018, с. 750).(3)  

Базисно е значението на чл. 6, но гласно равенството присъства и на други 
места в действащата ни Конституция. У нас недискриминацията не е изрично 
конституционно понятие (4), което съвсем не означава, че забраната за дискри-
минация не е установена на конституционно равнище.  

Съгласно чл. 6, ал. 1 (5) от Конституцията на РБ (КРБ) „всички хора се 
раждат свободни и равни по достойнство и права.“. В чл. 6, ал. 2, изр. 2 от КРБ 
изрично се установява, че всички граждани са равни пред закона, като в тази си 
част разпоредбата не поставя каквито и да е колебания за отклонения. Не става 
въпрос за еднаквост или формално равенство пред закона, а за равенство при 
реализирането на основните права и при реализирането на самия човек като 
личност и част от обществото. Конституционната практика (6), а преди това и 
теорията (Вълканов, 1990, с.97) са възприели, че под закон в чл. 6, ал. 2, изр. 1 
от КРБ се имат предвид всички нормативни актове, т.е. който и да е нормативен 
акт. 

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани 
на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образо-
вание, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение 
или имуществено състояние (чл. 6, ал. 2, изр. 2 от КРБ). Ясно е, че съществува 
изрична конституционна забрана за отклоняване от принципа за равенство по 
някои признаци. Конституционният съд на РБългария в свое решение определя, 
че посочените социални признаци в чл. 6, ал. 2, изр. 2 от КРБ е изчерпателно. 
От тук самият Конституционен съд прави извода, че по признаци, които са из-
вън посочените в чл. 6, ал. 2 от КРБ могат да се въвеждат със закон отклонения 
от принципа за равно третиране (7) 

За сравнение, твърде разнообразен е подходът по отношение на разпоредби 
с подобна насоченост. Някъде след въвеждане на началото за равенство пред 
закона и изброяването на определени признаци пред скоба е изведен ангажи-
мент на държавата да гарантира и съблюдава определен тип равенства – равно 
третиране на лица с увреждания, равенство между мъжа и жената, равни права 
и възможности на децата, равни права за членовете на всички национални мал-
цинства, равни права на работещите и т.н. Според някои автори, текстът на чл. 
6, ал. 2 от КРБ въвежда забрана за дискриминация на конституционно ниво, а 
признаците, които обхваща са разнообразни. С помощта на признаците, равенс-
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твото се утвърждава като недискриминация, тъй като винаги се имат предвид 
противоправни равенства или неравенства по определен критерий. Освен приз-
наците, конституционната разпоредба съдържа допълнителен елемент – връзка 
с дадено основно право, която би се изразила в нарушаването му, ограничение-
то му (под формата на преки ограничения или привилегии), дефинирането му. 
Самостоятелното съществуване на „правото на недискриминация“, като специ-
фично основно право, изрично уредено в Основния закон, не следва да бъде 
разбирано като имагинерна конституционна възможност, несвързана с друго 
основно право и ползваща се винаги с абсолютна защитимост. Създаването на 
привилегия или ограничение въз основа на определен дискриминационен приз-
нак е и нарушаване на правото на недискриминация (Делиев, 2015, с. 62-63). 

Конституционният съд (КС) неколкократно е имал възможност да отчете 
спецификите на равенството като конституционен принцип и основно право. В 
Решение 14 от 1992 г. по конст. дело N 14/92 г. (8), на първо място, КС отчита, 
че равенството като конституционна ценност е принцип и основно право. КС 
подчертава, че равенството пред закона означава равнопоставеност на всички 
граждани пред закона и задължение за еднаквото им третиране от държавната 
власт. Защитените критерии в чл. 6, ал. 2 от КРБ са дефинирани като социални 
признаци и основания, на които не може да се осъществява неравно третиране, 
а за да аргументира изчерпателността на изброяването, КС свързва самите 
признаци със случаите на неравно третиране. Признакът се определя като равна 
възможност за гражданина, предвидена и гарантирана в Конституцията, която 
не може, съгласно чл. 6, ал. 2 да бъде основание за привилегировано отношение 
към него или за ограничаване на правата му като гражданин.  

В Решение 1 от 1997 г. по конст. дело N 27/96 г. (9) директно се признава, 
че извън изчерпателно посочените в Конституцията социални признаци за не-
допускане на ограничения на правата или предоставяне на привилегии, законо-
дателят може поначало да създава определен режим спрямо определена чрез 
други признаци категория субекти. 

С Решение 1 от 2005 г. по конст. дело N 8/2004 г. КС налага вече съвре-
менното разбиране за недискриминация и осигуряване равенство във възмож-
ностите в контекста на чл. 6, ал. 2 от КРБ. Според съда, проявата на принципа 
на равенство е в две направления: забрана за произволно неравнопоставяне и 
повеля за равно третиране. Забраната за произвол е спрямо трите власти. По 
отношение на законодателя се забранява третирането на равното като неравно и 
обратното, при положение че няма същностно оправдание за някакво отклоне-
ние. Произволът представлява нарушение на обективен критерий като мащаб за 
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справедливост. Забраната за произвол е важен материалноправен компонент от 
съдържанието на правовата държава и е приложима към всеки закон. Повелята 
за равно третиране вменява в задължение за органите на власт да третират рав-
но всички, които биват засегнати от техни действия или решения. Решението 
признава, че от чл. 6, ал. 2 от КРБ може да бъде изведена както конкретна заб-
рана за привилегия и ограничения, така и конституционно задължение за актив-
ни действия с цел преодоляване на съществуващи неравенства. В този смисъл, 
законодателят може да наруши КРБ и с оглед пасивността си по определени 
случаи, които изискват активната му намеса предвид осигуряването на равноп-
равие. Подходът е вече различен – правото на недискриминация и гарантиране-
то на равенството се преценяват и от редица позитивни мерки, заложени в сама-
та Конституция, с цел преодоляване на неравенства (Делиев, 2015, с. 76-77). 

Някои автори смесват нарочно принципите на равенство и на недискрими-
нация, основавайки се на трудно оспоримата идея, че „принципът на недискри-
минация е другата страна на равенството“ (Decaux, 2006, p. 289-297). Някои 
текстове също защитават това становище, сред които по-точно член 26 от 
МПГПП (Международен пакт за граждански и политически права), в който 
двата принципа се сливат: „Всички лица са равни пред закона и имат право, без 
всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила. В това отношение зако-
нът трябва да забранява всякаква дискриминация и да осигурява на всички лица 
еднаква и ефикасна закрила против всякаква дискриминация [...]“. Още повече, 
като се прилага един неограничителен списък на забранения признак за ощетя-
ване, очевидно е, че международните и европейските критерии за недискрими-
нация изчерпват най-често спазването на равенството. Европейският съд за пра-
вата на човека многократно е преценявал, че списъкът на член 14 не е изчерпа-
телен и следователно няма ограничителен характер. (10) Така, той може да ре-
ши, че дискриминация съществува, без дори точно да охарактеризира дискри-
минационния признак. (11) По същия начин, Съдът на Европейските общности 
защитава, редувайки без разграничение, двата принципа, дори понякога „общия 
принцип на равенство и недискриминация“. (12) Наистина, динамиката, която 
показва общностния съдебен орган по отношение забраната на формите на дис-
криминация, води до заличаване на разликите между двата принципа; някои, 
обаче, продължават да ги разграничават. 

Други автори правят разграничение на равенството и на недискриминация-
та (Robin-Olivier, 2000, p. 17). Те подкрепят твърдението, че принципът на ра-
венство трябва да се смята за по-ограничен от принципа на недискриминация, 
тъй като първият е предназначен да се прилага само за една категория, а втори-



Известия 
2018  •  том 62  •  №3 

222 

ят се прилага за отношения между категории (Seiller, 2007, p. 999). При все това, 
мнозинството учени смятат, че принципът на равенство е по-широк отколкото 
принципа на недискриминация. 

Може да се обясни, на първо място, че равенството изисква едно активно 
поведение там, където недискриминацията би била единствено пасивна. Това 
обяснение не е съвсем задоволително, пък било и само с оглед на материалното 
схващане, което имат за дискриминацията европейските и общностните органи, 
което може да изисква (не само да забранява) приемането на една диференци-
раща мярка. Второто обяснение на това разграничение трябва най-вероятно да 
се намери в способността на принципа на равенство не само да защитава някои 
признаци (наречени дискриминационни), но също и някои ситуации.  

Според проф. Емилия Друмева, понятието дискриминация има приложение 
като социална дискриминация и означава нарушаване на принципа на равенство 
и разграничаване на хората по определен признак, без оглед на индивидуалните 
им постижения. Българският конституционализъм не съдържа „дискриминация“ 
като понятие в посочения смисъл. Действащата Конституция обаче съдържа 
уредба в защита от дискриминация (без да я назовава така) – чл. 6, чл. 14, чл. 46, 
ал. 2, чл. 47, ал. 2 и др. (Друмева, 2018, с. 751) 

Дискриминацията у нас се схваща едностранчиво – като отнемане на права 
или на възможности. Всъщност, дискриминацията е и отнемането на задълже-
ния. Определението за дискриминация във Всеобщата декларация за правата на 
човека гласи: „Дискриминация има тогава, когато е налице официално или 
неофициално разделяне на хората в отделни групи, при което им се дават 
или отнемат дадени права, задължения и възможности“. В този смисъл, не-
намесата на държавните институции или органите на властта, когато отделни 
групи хора не изпълняват своите задължения, също е форма на дискриминация, 
както към съответната група, така и спрямо останалите.  

Уредбата, касаеща дискриминацията, се съдържа основно в Закона за за-
щита от дискриминация, приет на 30.09.2003 г., в сила от 01.01.2004 г., който 
представлява рамков закон за превенция от и защита срещу дискриминация. 
Целта на закона е да осигури на всяко лице равенство пред закона, равенство в 
третирането и във възможностите за участие в обществения живот и ефективна 
защита от дискриминация (Джумалиева, 2017, с. 9). 

Приемането на закона е в изпълнение на поетите от Република България 
международни ангажименти за законодателна забрана на дискриминацията на 
основание редица социални признаци, които произтичат от международноправ-
ни актове. Международните задължения на Република България произтичат от 
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редица международноправни актове: Международният пакт за граждански и 
политически права, Международният пакт за икономически, социални и кул-
турни права, Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на 
расовата дискриминация, Конвенцията за премахване на всички форми на диск-
риминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето, Кон-
венцията на ЮНЕСКО за борба срещу дискриминацията в областта на образо-
ванието, Конвенцията за политическите права на жените, Конвенция № 111 на 
МОТ относно дискриминацията в областта на труда и професиите, Конвенция 
№ 100 на МОТ за равенство в заплащането на мъжете и жените и други.  

Целта на Закона за защита от дискриминация е да осигури правото на вся-
ко лице на: 

- равенство пред закона; 
- равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения 

живот. 
Равенството пред закона е основополагащ принцип в защитата на правата 

на човека, който държавата трябва да гарантира на всички лица, пребивава-

щи на територията на Република България. Равенството пред закона обхваща 

както равенството в правата, така и задължението за равно третиране на всич-
ки граждани от страна на държавните органи. 

Равенството в третирането означава, че държавните органи са задължени 
да се отнасят еднакво към всички лица, които са засегнати от техни действия 
или решения.  

Равенство във възможностите означава създаването на подходящи и еднак-
ви условия и предпоставки, без каквато и да е дискриминация за всички лица, за 
да могат те да се реализират във всички сфери на обществения живот (Джума-
лиева, 2016, с. 86-98). 

Целта на правото за защита срещу дискриминация е да гарантира на всич-
ки лица равнопоставеност и справедлива перспектива за достъп до възможнос-
тите в обществото. 

В правната доктрина някои автори обобщават, че въз основа на разпоред-
бата на чл. 6 от КРБ и разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от диск-
риминация, правото на недискриминация може да бъде определено като право-
то на всеки правен субект да бъде носител на права, равни с правата, установе-
ни в правните нормативни актове при наличието на еднакви условия, съчетано с 
постигането и гарантирането на цялост на законово установената мяра на сво-
бода и ненакърняване на равенството в достойнството (Станин и др., 2013, с. 
24). 
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Вместо заключение, следва да се отбележи видимият стремеж към пости-
гане на относително стабилен комплекс от „справедливи равенства“, включващ 
преди всичко правно-политическото равенство, равенството на възможностите 
(равен старт и равен достъп), както и социалното равенство, но в определени 
законово гарантирани параметри. 

Същевременно дебатът за равенството продължава. 

Бележки 

1. СЕО, 11 ноември 1997, дело C 409/95, H. Marshall c/ Land Nordrhein-
Westfallen : СЕО 1997, I, р. 6383 

2. Търновската конституция: чл. 57 „Всички български поданици са равни 
пред закона. Разделение на съсловия в България не се допуска.  

 Конституцията на Народна Република България, 1947 г.: „чл. 71 „Всички 
граждани на Народна Република България са равни пред закона. Не се приз-
нават никакви привилегии, основани на народност, произход, вяра и имотно 
състояние. Всяка проповед на расова, национална или религиозна омраза се 
наказва от закона.“ 

 Конституция на Народна република България, 1971 г.: чл. 35, ал. 1 
„Всички граждани на Народна Република България са равни пред закона.; ал. 
2. „Не се допускат никакви привилегии или ограничения в правата, основани 
на народност, произход, религия, пол, раса, образование и обществено и ма-
териално положение.“; ал. 3, „Държавата осигурява равенство на граждани-
те, като създава условия и възможности за упражняване на техните права и 
за изпълняване на техните задължения.“; ал. 4, „Всяко проповядване на не-
навист или унижаване на човека поради расова, национална или религиозна 
принадлежност се завранява и наказва.“ 

3. В тази връзка виж още: Реш. На КС N 9 от 2007 г., ДВ, бр. 68/2007 г. 
4. Текстове, в които се включва забраната за дискриминация, можем да откри-

ем в конституциите на Венецуела (чл. 21), Египет (чл. 11, 72), Япония (чл. 
14), Косово (чл. 25, 58), Литва (чл.91), Унгария (чл. 15), Македония (чл. 15), 
Холандия (чл. 1), Румъния(чл. 4, 16) и др. 

5. Първата алинея на чл. 6 от КРБ, която провъзгласява принципа на равенство-
то, дословно възпроизвежда част от формулировката на чл. 1 на Всеобщата 
декларация за правата на човека, който гласи: „Всички хора се раждат сво-
бодни и равни по достойнство и права.“ Във възможно най-лаконичния израз 
втората алинея на чл. 6 изключва признаците на неравенството.  
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6. Реш. N 14 от 10.11.1992 г. на КС на РВ по конст.д. N 14/92 (обн. ДВ, бр. 22 
от 24.02.1998 г.) 

7. Реш. На КС N 1 от 1993 г., ДВ, бр. 14/1993 г. 
8. Обн. ДВ, бр. 93 от 17 ноември 1992 г. 
9. Решението е обн. В ДВ, бр. 9 от 31.01.1997 г.  

10. Например, ЕСПЧ, 8 юни 1976, Eнгел c/у Холандия 
11. ЕСПЧ 4 ноември 2008 г, № 26842/03, Mихаил c/у Румъния 
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ABOUT EQUALITY 

Nadezhda Yonkova 

Abstract 

The article is devoted to the evolution of the principle of equality and its incorporation 
into the contemporary laws. An interdisciplinary approach has been used. Equality is dealt 
with through the prism of constitutional and international law, legal sociology, philosophy, 
and others. The main concepts about equality are considered: formal, substantive and real. The 
equality-non-discrimination relation has been drawn out. 

Key words: principle of equality, non-discrimination, equal treatment. 
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 В статията се разглежда правото на дипломатическа и консулска закрила 

на гражданите на Европейския съюз и по-конкретно развитието на пра-

вото на Съюза в посочената област. За да се изясни същността на право-

то на дипломатическа и консулска закрила на гражданите на ЕС, са разг-

ледани общите постановки относно дипломатическата и консулската 

закрила в международното право. Проследена е еволюцията на произ-

водното право на Европейския съюз и са очертани някои по-значими 

проблеми, които затрудняват упражняването на правото на дипломати-

ческа и консулска закрила от гражданите на Съюза. 
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1. Дипломатическата и консулската закрила в международното право 

В съвременния динамичен свят на противоречия, на глобализация и изост-

рящи се конфликти, функцията на държавата по защита на нейните граждани в 

чужбина придобива все по-важно значение. Възможностите, средствата и редът 

за осъществяване на тази защита са предмет на дипломатическото и консулско-

то право. Дипломатическото право урежда официалната дейност на субектите 

на международното право в областта на външните отношения (Владимиров, 

2009, с. 359). Консулското право, от своя страна, съдържа нормите, които уреж-

дат организирането и извършването на консулската дейност, правното положе-

ние и функциите на консулските учреждения, техните привилегии и имунитети, 
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както и привилегиите и имунитетите на персонала им (Владимиров, 2009, с. 

408). Дипломатическите и консулските отношения се регулират от нормите на 

международното договорно и обичайно право. Тези отношения се осъществяват 

непосредствено от държавите чрез техните органи за осъществяване на външна-

та политика и международните отношения. Държавните органи за външна по-

литика формират дипломатическата служба на държавата. Дипломатическата 

служба е специализирана държавна администрация, която включва вътрешни и 

външни органи. Вътрешните органи осъществяват функциите си на територията 

на страната, а външните – в чужбина. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от 

Закона за дипломатическата служба (ЗДСл), дипломатическата и/или консулс-

ката дейност в друга държава или при международни правителствени организа-

ции се осъществява от задграничните представителства на страната, които мо-

гат да бъдат посолства, постоянни представителства и постоянни делегации при 

международните правителствени организации; генерални консулства, консулст-

ва, вицеконсулства и консулски агентства; дипломатически бюра и бюра за 

връзка; и специални мисии по смисъла на Конвенцията за специалните мисии, 

приета от ОС на ООН на 8 декември 1969 г. 

Основна цел на дипломатическата служба, съгласно ЗДСл, е да защитава 

правата и интересите на българските граждани в чужбина, в съответствие с 

принципите и нормите на международното право (1). Правото на дипломати-

ческа закрила за българските граждани е предвидено в чл. 25, ал. 5 от Консти-

туцията, съгласно която разпоредба българските граждани, които пребивават в 

чужбина, са под закрилата на Република България. Функциите на дипломати-

ческите представителства са посочени в чл. 3 от Виенска конвенция за дипло-

матическите отношения (2) и включват защита в приемащата държава на инте-

ресите на гражданите на изпращащата държава (член 3, параграф 1 (b). Функ-

циите на консулските представителства, от своя страна, са предвидени във Ви-

енска конвенция за консулските отношения (3). Съгласно чл. 5, консулските 

функции се състоят в защита в приемащата държава на интересите на изпраща-

щата държава и на нейните граждани, физически и юридически лица, в грани-

ците, допускани от международното право (чл. 5, буква „а“), и в редица дейнос-

ти, основна част от които се отнасят до оказване на необходимото съдействие 

на гражданите на изпращащата държава в приемащата държава, като издаване 

на паспорти и документи за пътуване (буква „d“); оказване на помощ и съдейст-

вие на граждани (буква „е“); осъществяване на представителство на гражданите 

на изпращащата държава пред съдебни органи (буква „I”) и др. 
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Дипломатическата и консулската закрила се различават по своето съдър-

жание. Дипломатическата закрила включва предприемане на действия от една 

държава срещу друга държава, когато правата и интересите на гражданин на 

първата държава са засегнати от неправомерни действия на втората държава и 

когато са изчерпани всички средства за защита на местно ниво. В Заключението 

си в производството за даване на становище 2/15 (Sharpston, 2016, т. 539), Гене-

ралният адвокат обръща внимание, че „както е посочил Постоянният съд за 

международно правосъдие, „като поема случая на един от своите граждани и 

прибягва до дипломатически действия или международно съдебно производст-

во от свое име, държавата всъщност отстоява своите собствени права – правото 

си да гарантира, в лицето на своите граждани, зачитането на нормите на между-

народното право“. Дипломатическата закрила на граждани може да намери из-

раз в завеждане на съдебни искове или в дипломатически актове или в други 

средства за мирно уреждане на въпроса (Geyer, 2007, p. 4). Съгласно чл. 1 от 

Проекта на правила за дипломатическа закрила (4), приет през 2006 от Комиси-

ята по международно право (International Law Commission (ILC)), дипломати-

ческата закрила се състои от ангажиране от страна на държавата, чрез диплома-

тически действия или средства или други мирни средства, на отговорността на 

друга държава за вреда, причинена от неправомерен акт от страна на тази дър-

жава, на физическо или юридическо лице от първата държава, с намерението да 

се осъществи тази отговорност. От своя страна, консулското съдействие се из-

разява най-вече в подкрепата, която националните консулски органи предоста-

вят на гражданите във връзка с личните им дела на територията на друга държа-

ва (Patrizia Vigni, 2011, p. 92).  

Дипломатическата и консулската закрила се предоставят от задграничните 

дипломатически или консулски органи на изпращащата държава. От това пра-

вило са установени някои изключения. Сред тях е възможността изпращащата 

държава да изпълнява консулски функции от името на трета държава. Разпо-

редбата на чл. 8 от Виенската конвенция за консулските отношения допуска 

тази възможност след съответно уведомление до приемащата държава и при 

условие, че последната не се противопостави изрично. Отклонения по отноше-

ние на предоставянето на дипломатическата защита, са установени в разпоред-

бите чл. 45 и чл. 46 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. 

Чл. 45, буква „с“ предвижда, че в случай на скъсване на дипломатическите от-

ношения между две държави или на окончателно или временно отзоваване на 

представителството, изпращащата държава може да повери защитата на своите 

интереси и на интересите на своите граждани на трета държава, приемлива за 
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приемащата държава. Хипотезата на чл. 46 се отнася до случая, когато една 

държава не е представена в приемащата страна, когато по молба на тази държа-

ва и след съгласие на приемащата, се допуска изпращащата държава да поеме 

върху себе си временно защитата на интересите на тази трета държава и на ней-

ните граждани. 

2. Признаване на правото на дипломатическа и консулска закрила 

на гражданите на ЕС 

Институтът на гражданството на Европейския съюз допълва правата, които 

произтичат от националното гражданство. Гражданите на държавите-членки 

получават права, които се признават и гарантират за тях непосредствено от 

правната система на Съюза. Възможността на гражданите на Европейския съюз 

да се ползват от закрилата на дипломатическите и консулските представителст-

ва на други държави от ЕС, е предвидена и съществува едновременно от създа-

ването на гражданството на Съюза (5). Съгласно чл. 8в от Дял II „Разпоредби за 

изменение на Договора за създаване на ЕИО с оглед създаването на Европейс-

ката общност“ от Договора за създаване на Европейския съюз (ДЕС), „Всеки 

гражданин на Съюза на територията на трета страна, където държавата-членка, 

чийто гражданин е той, няма представителство, се ползва от закрилата на дип-

ломатическите и консулските представителства на всяка държава-членка при 

същите условия, както и гражданите на тази държава. Преди 31 декември 1993 

г. държавите-членки установяват помежду си необходимите правила и започват 

необходимите международни преговори за осигуряване на тази закрила.“  

Поради обстоятелството, че дипломатическата и консулската закрила като 

дейност е присъща изключително на държавните органи за външни отношения 

и е подчинена на правилата на международното право, още с приемането си, 

цитираната разпоредба поражда въпроси във връзка със съдържанието и упраж-

няването на правото на дипломатическа и консулска закрила. Съществено зат-

руднение във връзка с прилагането й произтича от обстоятелството, че правото 

на ЕС не е в състояние да обвърже трети държави, които не са членки на ЕС и 

които, съгласно Виенската конвенция за консулските отношения, следва да бъ-

дат уведомени и да приемат извършването на действията от държава, различна 

от държавата по гражданството на лицето. Държавите-членки имат задължение 

да проведат необходимите международни преговори, за да осигурят тази закри-

ла, но това не се осъществява. Вместо да се сключват двустранни международ-

ни договори, третите държави биват единствено уведомявани неформално за 

всеки отделен случай (Faro, Sebastiano and Moraru, Madalina, 2010, p. 12). Освен 
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това, възниква въпросът дали се създава задължение за държавите-членки или 

се признава ново, самостоятелно право за гражданите на Съюза, както и как 

следва да се определя обхватът на дипломатическата и консулска закрила, какво 

включва понятието дипломатическа и консулската закрила и как то се отнася 

към съдържанието на понятията дипломатическа и консулска закрила в между-

народното право? Част от тези въпроси получават своите отговори в процеса на 

развитието на правната система на ЕС, други все още стоят открити.  

Развитието на правната уредба на дипломатическата и консулската закрила 

в правото на ЕС преминава през два основни етапа, а именно от ДЕС до Дого-

вора от Лисабон (ДЛ), и от ДЛ до приемането на Директива 2015/537 на Съвета 

относно консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина. През първия 

етап са приети Решение 95/553 на Представителите на правителствата на дър-

жавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 19 декември 1995 година 

относно закрилата на гражданите на Европейския съюз, осигурявана от дипло-

матическите и консулските представителства (6) и Решение 96/409/ОВППС на 

представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките 

на Съвета, от 25 юни 1996 г. относно утвърждаването на временен документ за 

пътуване (7). Освен това, правото на дипломатическа и консулска закрила се 

закрепва като основно право на гражданите в разпоредбата на чл. 46 от Хартата 

на основните права.  

Независимо от приемането на посочените актове, през първия етап предви-

дената в Договорите дипломатическа и консулската закрила не успява да осигу-

ри ефективна възможност на гражданите на държавите-членки да се ползват от 

нея. Налице са множество причини за това. Основен проблем е, че международ-

ното право традиционно признава изключителна компетентност на държавата 

по гражданството, когато става въпрос за оказване на закрила в чужбина 

(Patrizia Vigni, 2011, p.91). Наблюдават се съществени различия в подхода на 

отделните държави-членки при предоставяне на дипломатическа и консулска 

закрила на собствените им граждани. В проведено изследване на правната рам-

ка на консулската закрила в държавите-членки на ЕС, страните са класифици-

рани в пет различни групи, в зависимост от критерия дали може да се приеме, 

че националното им законодателство предоставя право на консулска закрила, 

или не (Faro, Sebastiano and Moraru, Madalina, 2010, p. 608-614). В част от дър-

жавите, сред които България, Унгария, Полша, Португалия и др., правото на 

консулска закрила се основава на обща конституционна разпоредба, която 

предвижда, че гражданите на държавата, пребиваващи в чужбина са под нейна 

закрила (8). Друга група държави, като Дания, Финландия и Гърция имат в за-
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конодателството си специални разпоредби, които предоставят право на консул-

ска закрила на техните граждани. Има и държави, като Великобритания, Ирлан-

дия, Австрия, Холандия и др., в чиито вътрешни нормативни актове липсва 

законоустановено право на консулската закрила (Faro, Sebastiano and Moraru, 

Madalina, 2010, p. 610), и в които консулската закрила е въпрос на държавна 

политика и се предоставя по преценка на съответните държавни органи за всеки 

конкретен случай. Тези различия водят и до нежелание на част от държавите да 

действат активно за осигуряване на дипломатическа и консулска закрила на 

граждани на други страни-членки на ЕС, както и до отстояване на позицията, че 

правото на дипломатическа и консулска закрила представлява по своята същ-

ност една недискриминационна разпоредба, каквото е разбирането на Великоб-

ритания (Geyer, Florian, 2007, p. 8), позиция, която силно би ограничила упраж-

няването на това право. Друг спорен въпрос е формулировката на текста на чл. 

8в от ДЕС, и по-конкретно, дали тази разпоредба предоставя индивидуално 

право на гражданите на държавите-членки на дипломатическа или консулска 

закрила (Geyer, Florian, 2007, p. 4). Следващият проблем се поражда във връзка 

с различията между дипломатическата и консулската закрила като институти на 

международното право. Ако консулската закрила може да се осигури чрез пред-

видените в международните договори механизми, съответно да се предостави 

достъп до консулско съдействие на лица в затруднено положение, то въпросът с 

дипломатическата закрила е по-сложен като механизъм, а тя самата се отнася до 

обстоятелства, които не са от личен характер, а са свързани с провеждането на 

външната политика на отделните държави. Последното се проявява и при прие-

мането на Решение 95/553, което се отнася само до консулската закрила. Нещо 

повече, Решение 95/553 се разглежда като акт на международното право, в ре-

зултат на междуправителственото сътрудничество между държавите от ЕС, а не 

като акт от правото на Съюза. Известен напредък в разбирането за правото на 

дипломатическа и консулска закрила като пряко и лично право на гражданите 

на ЕС се постига с прогласяването на Хартата на основните права на ЕС през 

2000 г., където за пръв път в разпоредбата на чл. 46, дипломатическата и кон-

сулската закрила е предвидена като основно право. Независимо от това, въпро-

сът продължава да поражда дискусии, тъй като Хартата на основните права 

придобива задължителна сила едва с Договора от Лисабон. 

Необходимостта от допълнителни мерки в областта на дипломатическата и 

консулската закрила води до приемането на Зелената книга на Европейската 

комисия от 28 ноември 2006 г. относно дипломатическата и консулската закри-

ла на граждани на Съюза в трети страни (9). В Зелената книга Комисията по-
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сочва някoлко основни причини, които обосновават необходимостта от усилва-

не на дипломатическата и консулската закрила на гражданите: признаването на 

правото на дипломатическа и консулска закрила за основно право в Хартата на 

основните права; предвиденото в чл. 7 от Решение 95/553 преразглеждане пет 

години след влизането му в сила; Петият доклад на Комисията относно граж-

данството на ЕС, който би предоставил възможност за обявяване на нови ини-

циативи за развитие на дипломатическата и консулската закрила и др. В Зелена-

та книга се посочва още, че има само три държави в света, в които са предста-

вени всички държави-членки (Китай, Руската федерация и САЩ), и не повече 

от в 107 от 167 трети страни, както и бързото и значително нарастване на граж-

даните на ЕС, които пътуват в трети страни.  

Договорът от Лисабон поставя началото на втория етап от развитието на 

правото на ЕС в областта на дипломатическата и консулската закрила. С изме-

ненията, които той внася в първичното право се премахна всяко съмнение от-

носно характера на правото на дипломатическа и консулска закрила. Съгласно 

новата разпоредба на чл. 20, параграф 2, буква „в“ от ДФЕС, „гражданите на 

Съюза имат правото да се ползват, на територията на трета страна, в която дър-

жавата-членка, на която те са граждани, няма представителство, от закрилата на 

дипломатическите и консулските власти на всяка държава-членка при същите 

условия, както и гражданите на тази държава“. Чл. 20 от ДЕО е преномериран 

като чл. 23 от ДФЕС, като ал. 2 предоставя компетентност на Съвета, след кон-

султация с Европейския парламент, да приема директиви за установяване на 

мерките за координиране и сътрудничество, необходими за улесняването на 

дипломатическата и консулската закрила. Наред с измененията в Договорите, 

Хартата на основните права на ЕС придобива задължителна сила и става част от 

източниците на първичното право на ЕС. На новосъздадената Европейската 

служба за външна дейност (ЕСВД) е възложено да оказва съдействие в областта 

на дипломатическата и консулската закрила. Съгласно чл. 6, параграф 10, от 

Решение на Съвета от 26 юли 2010 година за определяне на организацията и 

функционирането на Европейската служба за външна дейност (2010/427/ЕС) 

(10), делегациите на Съюза подпомагат държавите членки в дипломатическите 

им отношения и в ролята им за предоставяне на консулска защита. Като дълго-

очаквана мярка, на 20.04.2015 година Съветът приема Директива (ЕС) 2015/637 

относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулска-

та закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна на 

Решение 95/553/ЕО(11).  
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3. Общи принципи и обхват на дипломатическата 

и консулската закрила, съобразно Директива 2015/637 

От влизането в сила на Договора от Лисабон до приемането на Директива 

2015/637 изминават приблизително шест години. Предложението на Комисията 

за Директива на Съвета относно консулската закрила за граждани на Съюза в 

чужбина (12) отчита настъпилите изменения в първичното право и посочва ня-

колко основания за приемането на директивата, както и характера на правото на 

дипломатическа и консулска закрила като основно право на гражданите на ЕС. 

Предложението на Комисията отчита, че дипломатическата и консулската зак-

рила е неразделна част от политиката на ЕС за правата на гражданите и подчер-

тава необходимостта от въвеждането на общи понятия и общи насоки със за-

дължителен характер. Обръща се внимание, че за разлика от режима преди из-

мененията от ДЛ, при който държавите членки установяват необходимите пра-

вила помежду си, при действието на новите текстове Комисията получава пра-

вото да предлага директиви за установяване на координацията и сътрудничест-

вото, необходими за улесняване на правото на равностойна консулска закрила 

за непредставени граждани на Съюза при същите условия, които се прилагат за 

собствени граждани. Обърнато е внимание, че кратката формулировка на чл. 23 

от ДФЕС не е достатъчна, за да бъде упражнявано ефективно правото на дип-

ломатическа и консулска закрила. В Предложението са посочени четири облас-

ти, в които да бъдат направени подобрения, а именно: при определянето на 

приложното поле спрямо непредставените граждани; при определянето на дър-

жавата, която трябва да окаже помощ и механизмите на координация и сътруд-

ничество между оказващата помощ държава-членка и държавата-членка на неп-

редставения гражданин; при координацията и сътрудничеството за обезпечава-

не с информация на консулските служби на държавите-членки, които се нами-

рат в дадена трета държава; и във връзка с оказването на помощ в кризисни 

ситуации и възстановяването на разходи.  

Предмет на Директива 2015/637 са мерките за координация и сътрудничес-

тво, необходими за упражняването на правото на гражданите на ЕС на дипло-

матическа и консулска закрила. За разлика от Решение 95/553, Директивата не 

може да се разглежда като акт на международното право. Тя не се отнася за 

консулските отношения между държавите-членки и трети страни (чл. 1, параг-

раф 2). Същевременно чл. 7, параграф 2 изрично предвижда възможност на 

държавите да сключват споразумения за споделяне на отговорностите за пре-

доставянето на консулска закрила на непредставени граждани. Този процес е 
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особено важен за осигуряването на ефективна дипломатическа и консулска зак-

рила и посочената разпоредба изисква тези договорености да бъдат съобщавани 

от държавите на Комисията и на Европейската служба за външна дейност, а 

самите договорености се публикуват от Съюза и държавите-членки, с оглед на 

осигуряването на прозрачност по отношение на непредставените граждани. 

Като основен принцип е залегнал принципът на недискриминацията при 

предоставяне на дипломатическата и консулската закрила. Право да получат 

закрила имат непредставените граждани. Директивата определя като непредста-

вен гражданин всеки гражданин на държава-членка, която не е представена в 

трета държава. Непредставена държава по смисъла на директивата е държава, 

която не разполага с посолство или консулство, установени постоянно в трета 

държава, или не разполага с посолство, консулство или почетен консул в тази 

държава, които действително да са в състояние да предоставят консулска зак-

рила в даден случай. Държавите-членки могат да не прилагат Директивата за 

осигуряване на консулска закрила от почетните консули, от която възможност 

се е възползвала България при транспонирането на Директивата. Наличието на 

дипломатическо или консулско представителство на една държава не изключва 

автоматично хипотезата нейните граждани да се окажат непредставени на съот-

ветната територия. Такъв ще бъде случаят, когато дипломатическото или кон-

сулското представителство не може да предостави закрилата, която заинтересо-

ваното лице би имало право да получи съобразно националното право или 

практика (съображение 8 от Директивата). Съществена новост при Директивата 

е предвиждането на възможност за предоставяне на закрила на гражданите на 

трети държави, които са членове на семейството на граждани на Съюза. Разпо-

редбата на чл. 5 от Директивата задължава държавите-членки да предоставят 

консулска закрила на членове на семейството, които не са граждани на ЕС и 

придружават непредставен гражданин в трета държава, в същата степен и при 

същите условия като закрилата, която би била предоставена на членовете на 

семейството на граждани на оказващата помощ държава-членка, които не са 

граждани на Съюза, в съответствие с националното право или практика на тази 

държава-членка. 

Непредставеният гражданин може да потърси закрила от посолството или 

консулството на която и да е държава-членка. Необходимо е той да удостовери 

своята самоличност чрез представяне на паспорт или на лична карта. Тъй като е 

възможно по причини, които са свързани с необходимостта от предоставянето 

на закрила, или поради други обстоятелства, гражданинът да не разполага с 

паспорт или лична карта, чл. 8, параграф 2 от Директивата предвижда, че граж-
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данството може да се докаже и по друг начин, включително и чрез проверка при 

дипломатическите и консулските власти на държавата-членка по гражданството 

на лицето. 

Видовете помощ, които Директивата предвижда в разпоредбата на чл. 9, са 

почти идентични с тези, посочени в Решение 955/95, а именно предоставяне на 

закрила в случаите на арестуване или задържане, на жертви на престъпление, 

при тежка злополука или тежко заболяване, при смърт, помощ и репатриране 

при извънредна ситуация, както и помощ при нужда от временни документи за 

пътуване, съгласно Решение 96/409/ОВППС. Посочената разпоредба не ограни-

чава случаите, в които може да се потърси и получи закрила само до изрично 

посочените в нея. Държавите могат да предоставят и друг вид дипломатическа и 

консулска закрила на непредставени граждани, в зависимост от конкретните 

обстоятелства. Директивата, от друга страна, не засяга правомощията на държа-

вите да определят обхвата на закрилата, която предоставят на собствените си 

граждани (съображение 5). Българската държава не е определила в специален 

акт обхвата на правната закрила, която могат да получат българските граждани 

от посолствата и консулствата ни в чужбина. Съществуват някои изрично уре-

дени хипотези за съдействие, като например, възможността на българските 

граждани, които се намират в чужбина да поискат съставянето на актове за 

гражданско състояние, съгласно чл. 69 от Закона за гражданската регистрация. 

България транспонира Директива 2015/637 с приемането от МС на Постановле-

ние № 55 от 16.04.2018 г. (13). Разпоредбата на чл. 6 от Постановлението пред-

вижда закрила в посочените в чл. 9 от Директива 2015/637 ситуации, която се 

предоставя на гражданите на ЕС в същата степен и при същите условия, която 

би била предоставена от задграничните представителства на Република Бълга-

рия на българските граждани. Министерството на външните работи на Репуб-

лика България осигурява информация за консулското съдействие и консулските 

услуги, които дипломатическите и консулските представителства оказват на 

българските граждани и следва да окажат на непредставени граждани на 

ЕС(14). Сред тях са, например, издаването на временен паспорт на български 

гражданин или временен документ за пътуване на гражданин на ЕС, оказването 

на съдействие на граждани, станали жертва на криминални престъпления зад 

граница, информиране на близки на починалия в случай на смърт и оказване на 

съдействие за транспортиране на тленните останки, уведомяване на близките в 

случай на арест и др. Консулското съдействие не включва предоставянето на 

заеми или заплащането на разходи за храна, транспорт, хотел, правна или меди-

цинска помощ и покриване на разходи за кремиране, погребение или транспор-
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тиране на тленните останки. Предоставянето на съдействие се осъществява чрез 

административни дейности и услуги, съответно срещу бездействието на задгра-

ничните ни органи за външно представителството, като както българските 

граждани, така и непредставените граждани на ЕС, разполагат със средствата за 

защита, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.  

4. Мерки за координация и сътрудничество и финансови процедури 

Глава 2 на Директива 2015/637 урежда реда за осъществяване на сътрудни-

чеството и координацията между дипломатическите и консулските служби на 

държавите-членки и между тях и ЕС, за да се осигури закрилата на непредста-

вените граждани на Съюза. Освен постигането на по-добра координация и сът-

рудничество между държавите членки, Директивата има за цел също увелича-

ване на приноса на ЕСВД и на делегациите на Съюза, по-конкретно в кризисни 

ситуации (съображение 17). Делегациите на ЕС съдействат за улесняване на 

обмена на информация между посолствата и консулствата на държавите-членки 

и предоставят обща информация относно помощта, на която непредставените 

граждани биха могли да имат право. Директивата предвижда още установяване-

то на местно консулско сътрудничество между посолствата или консулствата на 

държави-членки в трети страни, в рамките на което държавите да координират 

помежду си и с делегацията на Съюза плановете за реагиране при извънредни 

обстоятелства.  

Редът за предоставяне на консулска закрила на непредставен гражданин на 

Съюза предвижда първо извършване на консултация от държавата-членка, от 

която се търси закрилата, с Министерството на вътрешните работи на държава-

та-членка, на която лицето твърди, че е гражданин. Първата държава следва да 

предостави цялата имаща отношение информация, с която разполага, включи-

телно относно самоличността на засегнатото лице и възможните разходи за 

консулска закрила, и относно членовете на семейството, на които може да бъде 

предоставена консулска закрила (чл. 10, параграф 2 от Директивата). Консулта-

цията следва да даде възможност на държавата-членка, чийто гражданин е ли-

цето, да поиска случаят да ѝ бъде прехвърлен, за да предостави самата тя кон-

сулската закрила (съображение 24). В изключителни случаи консултацията мо-

же да се извърши и след представянето на помощта. Държавата-членка, чийто 

гражданин е лицето, търсещо закрила, има задължение при поискване да пре-

достави на Министерството на външните работи или компетентното посолство 

или консулство на оказващата помощ държава-членка, цялата необходима ин-

формация по разглеждания случай. Консултацията има за цел, освен да улесни 
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предоставянето на закрилата, също така да гарантира, че непредставен гражда-

нин не злоупотребява със своето право на консулска закрила (съображение 24). 

В рамките на предвиденото сътрудничество, Директивата позволява една 

или повече държави да поемат отговорността за координацията и да осъществят 

ръководството по отношение на предоставянето на помощ на непредставените 

граждани по време на криза. Тези държави се определят като „пилотни държа-

ви“. Разпоредбата на чл. 13, параграф 4, създава възможност пилотната държава 

или държавата-членка, координираща помощта за непредставени граждани, да 

поиска подкрепа по линия на инструменти като структурите за управление на 

кризи на ЕСВД и механизма на Съюза за гражданска защита. 

Директивата съдържа и правила, които да гарантират, че държавата-членка, 

която предоставя закрилата, ще може да възстанови разходите, които е направила 

във връзка с това. Възстановяването на разходите се осъществява въз основа на 

искане, отправено във формата на стандартен формуляр. Държавата-членка, чий-

то гражданин е лицето, има задължение да възстанови сумата на направените 

разходи в разумен срок. Този срок не може да надхвърли дванадесет месеца. 

Непредставените граждани поемат задължение да възстановят разходите, които 

при същите условия би трябвало да бъдат поети и от гражданите на оказващата 

помощ държава. В случаите на оказана помощ в кризисни ситуации, оказващата 

помощ държава може да поиска възстановяване на разходите дори ако непредс-

тавеният гражданин не е подписал гаранция за възстановяване на разходите. 

Заключение 

Правото на дипломатическа и консулска закрила е част от основните права 

на гражданите на Съюза. То представлява самостоятелно право, което се приз-

нава и съществува, независимо от правото на дипломатическа закрила и от пра-

вото на консулска закрила, които произтичат от националното гражданство. 

Това право може да се упражнява във всяка трета страна, на територията на 

която държавата-членка на която лицето е гражданин, няма свое представителс-

тво. Съдържанието му се изразява във възможността на гражданите на ЕС да се 

ползват на територията на трета страна, в която държавата-членка, на която те 

са граждани, няма представителство, от закрилата на дипломатическите и кон-

сулските власти на всяка държава-членка при същите условия, както и гражда-

ните на тази държава. На този етап от развитието на правото на ЕС, дипломати-

ческата и консулската закрила на неговите граждани не е достатъчно ефективна. 

За това допринасят различията между държавите-членки относно обхвата и 

реда за предоставяне на дипломатическа и консулска закрила на собствените им 
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граждани. Редица събития от ХХІ век подчертават необходимостта от същест-

вуването и от обезпечаването на ефективното упражняване на правото на дип-

ломатическа и консулска закрила. Политически кризи, военни конфликти и 

прородни бедствия засегнаха десетки хиляди граждани на ЕС в последните две 

десетилетия. Без да предоставя решение на всички проблеми, Директива 

2015/637 прави крачка напред към създаване на необходимите предпоставки за 

по-добро сътрудничество и за улесняване на гражданите на Съюза при упраж-

няването на правото им на дипломатическа и консулска закрила.  
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Abstract 

The article studies the right of the citizens of the European Union to diplomatic and 

consular protection and in particular the development of the EU legal order in the area of 

diplomatic and consular protection. Diplomatic and consular protection under international 

law is examined to clarify the essence of the EU right to diplomatic and consular protection. 

The evolution of the EU’s secondary legislation is being discussed. Some major problems that 

create difficulties have been outlined as obstacles to the effective exercise of the diplomatic 

and consular protection right by the citizens of the member states. 
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морска ипотека. 

 В изследването се прави опит да се анализира правната същност на при-
вилегиите върху кораба, наричани за краткост морски привилегии. В 
нашата правна доктрина не е дадено определение за морска привилегия. 
Направен е сравнителен анализ с други морски държави и подходите, 
които те възприемат относно привилегиите върху кораба. Акцент се 
поставя и на особеностите, характеризиращи морските привилегии и 
разликата им с ипотеката върху кораб. Коментирани са и международ-
ноправните актове, които регламентират тези въпроси. 
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Режимът на морските търговски кораби има комплексен характер, който е 
предмет на регулиране в международното право и националните законодателст-
ва на отделни държави с различни по своя характер норми: публичноправни и 
частноправни. Правото на морските ипотеки и привилегии върху кораба се е 
развивало по различен начин в държавите, различните правни системи и от тех-
ните юрисдикции. Всички държави признават, че корабът може да бъде обект 
на обезпечение, а така също и на ипотека. 

Въпреки огромното си търговско значение, въпросът на морските привиле-
гии и ипотеки се характеризира с висока степен на международна несигурност. 
Националните закони се различават значително по отношение на създаването и 
изпълнението на морските привилегии (привилегиите върху кораба). За да се 
хармонизира тази несигурност международният морски комитет е изготвил през 
годините редица международни конвенции за създаване на стандартен списък 
на морските привилегии и общ метод за тяхното изпълнение. 
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В доктрината няма единно становище относно правната същност на приви-
легията, а нормата на чл. 136, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) се ограничава с редакцията „Ползват се с право на предпочтително удов-
летворение в реда, по който са изброени следните вземания“. Това е право на 
предпочтително удовлетворение, с което се ползва едно вземане, което не е 
обвързано със залог или ипотека. Изясняването на същността на привилегиите 
по гражданското ни право е необходимо само дотолкова, доколкото за да се 
уточни, че те имат различия, в сравнение с морските привилегии.  

Същността на привилегиите е дискусионна. Вещният им характер е бил от-
речен аргументирано още при действието на закона за привилегиите и ипотеките 
от 1908 г. (Марков, 2008, с. 89); (Алексиев, 1926, s.27); (Венедиков, 1994, с. 253 и 
сл.). Няма единство по въпроса дали привилегиите са отделни (акцесорни) субек-
тивни права, или нямат самостоятелно съществуване, а представляват качество на 
определени вземания. Съществува спор и относно материалноправния и процесу-
алноправния характер на привилегиите. Някои автори споделят тезата, че това 
субективно право има процесуален характер (Калайджиев, с. 604). 

Предмет на анализ в това изследване е една категория особени морски 
привилегии – привилегиите върху кораба, уредени в Кодекса на търговското 
корабоплаване ( КТК). Техният правен регламент се съдържа в разпоредбите на 
раздел II от глава III „Вещни права и привилегии“ (чл. 53-чл. 62), където са обх-
ванати привилегированите вземания, както върху кораба, така и върху товара. 

Гражданското право познава два вида привилегии: общи и специални (осо-
бени), в зависимост от това, дали кредиторът може да се удовлетвори от цялото 
имущество на длъжника с предпочитание, или само от определено негово иму-
щество. От анализа на разпоредбите на КТК следва, че на корабните кредитори 
са предоставени само особени привилегии, т.к. за определените в него привиле-
гировани вземания са посочени точно определени имущества на длъжника, от 
които те могат да се реализират.  

В доктрината преобладават две становища – за привилегията, като качест-
во на право и за привилегията като право (Калайджиев, с. 542); (Венедиков, 
1994, с. 254); (Алексиев, 1926. с. 39) (1), (2). Споровете относно същността на 
привилегията като право се групират около две схващания за вида ѝ – матери-
ално или процесуално право(Калайджиев, с. 543); (Сталев, 1994, с. 281) (3). 

Правният режим на привилегиите върху кораба се съдържа в разпоредбите 
на КТК и разкрива известна специфика. 

Отношенията, възникващи по повод морските ипотеки и привилегиите 
върху кораба имат и международноправна регламентация в Конвенцията за 
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уеднаквяване на някои правила относно морските привилегии и ипотеки от 
1926 г., Конвенцията за уеднаквяване на някои правила относно морските при-
вилегии и морските ипотеки от 1967 г., Конвенцията за морските привилегии и 
ипотеки от 1993 г. В КТК са реципирани норми от международната Конвенция 
за уеднаквяване на някои правила относно морските привилегии и ипотеки, 
подписана в Брюксел на 10 април 1926 г. 

Съществената особеност на привилегиите върху кораба, които тук ще на-
ричаме и морски привилегии се състои в признаване правото на следване. При-
вилегиите върху кораба влизат в действие, независимо от това, дали длъжникът 
е собственик на кораба или го е прехвърлил на трето лице. Правото на следване 
на морските привилегии върху кораба не ги превръща във вещно право. Според 
нас, най-точно морската привилегия може да се определи като процесуално 
право, което следва субективното материално право. 

В КТК липсва норма, която изрично да определя правото на следване на 
морските привилегии. Конвенцията от 1926 г. в чл. 8 определя, че вземанията, 
обезпечени с морски привилегии, следват кораба при преминаване на собстве-
ността му в трети лица. Тази теза се подкрепя от съществуването на аналогична 
разпоредба в по–старото законодателство. Чл. 78, ал. 1 от Указа на търговското 
корабоплаване на НРБ (УТК на НРБ) определя, че „правото на предпочтително 
удовлетворени от стойността на кораба, се запазва и при преминаване на кораба 
от един собственик на друг“. Стоян Сталев застъпва становището, че законода-
телят не е изоставил правото на следване на морските привилегии върху кораба. 
Той обосновава тази теза с обстоятелството, че в мотивите към проекта на ко-
декса на търговското мореплаване изрично се посочва, че текстовете във връзка 
с морските привилегии са изработени в съответствие с международните кон-
венции за привилегиите и морските ипотеки (т. 3 от мотивите); (Сталев, 1991, с. 
58).  

Няма законова дефиниция на морскоправната привилегия в английското 
право.  

Морскоправната привилегия е тайна (тъй като тя не е регистрирана, за раз-
лика от регистрираната корабна ипотека), незаличима (тъй като пътува с кора-
ба) и ефикасна (тъй като корабът може да бъде арестуван и продаден в рамките 
на иск in rem). В държавите на Общото право (включително и някои хибридни 
системи), морскоправната привилегия е уникална. В системите на континентал-
ното право може да има обременяване на нещо, без да има владение върху него; 
и това право може да пътува с това нещо, независимо в чие притежание минава, 
което е еквивалент на гражданското право на морскоправната привилегия. 
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В държавите от Общото право се приема, че морските привилегии възник-
ват автоматично, ipso jure, от самото действие на правото, без да е необходимо 
носителят на привилегия да предприема някакви действия. Морскоправните 
привилегии са най-ефективните и мощни оръжия, които обезпечават и дават 
предпочитания на ограничен списък от морскоправни искове. Морскоправните 
привилегии са недоразвити, докато се изпълняват посредством иск in rem.  

Привилегиите върху кораба имат също значителни последици и за междуна-
родните и националните политики. В международен план, морскоправните при-
вилегии влияят на международното напрежение между корабите, притежавани от 
държави (които обикновено търсят кратък списък на морскоправни привилегии) 
и държавите, които по принцип подкрепят по-дълъг списък от морскоправни 
привилегии. В частната сфера, един сектор (например, моряците и спасителите) 
може да бъде обезпечен и с предпочитание спрямо друг сектор (например, дос-
тавчици на кораби и ремонтиращи кораба) с помощта на морска привилегия. 

Както вече споменахме в английското право, няма законова дефиниция на 
морска привилегия. Морските привилегии по подобен начин не са нормативно 
определени в юрисдикциите, които са моделирали компетентността на английс-
ката (aдмиралтейска) юрисдикция. Морската привилегия, обаче, е по-лесно раз-
познаваема, отколкото подлежаща на дефиниране (Staniland, 2012, p. 1-5) (4).  

Една морска привилегия е независима от притежанието, тя не може да бъде 
и загубена с продажбата на кораба на добросъвестен купувач, който придобива 
собствеността на кораба без знанието за привилегията. Защитата за такъв купу-
вач обикновено е под формата на клауза в договора за продажба, която дава 
гаранция, че корабът се продава свободно от всички тежести, ипотеки и морски 
привилегии или всякакви други задължения и искове.  

Морската привилегия също отчасти се състои от правото да се конфискува 
самия кораб, за да се осигури предварителна сигурност на съдебния процес, ако 
той не е освободен под гаранция или в замяна на предоставяне на обезпечение. 
Полезността на морската привилегия по този начин се крие в непреодолимата 
бърза сигурност, дори и тогава, когато собствениците на кораба-нарушител са, 
например, чужденци, лица които пребивават в чужбина, изпаднали в несъстоя-
телност или мъртви . 

Морската привилегия се прикрепва към конкретен кораб и не е прехвърля-
ема към друг кораб, независимо от това, дали корабът е сестра-кораб или асо-
цииран кораб. 

В английското право има една теория, която приема, че морската привиле-
гия може да бъде проследена до момента чак в гражданското право и че морска-
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та привилегия, следователно, не е принцип на общото право. Вместо това се 
твърди, че морската привилегия е материално право, което е възникнало дирек-
тно от принципи на гражданското право.  

Някои автори приемат, че привилегията в морското право е право на обез-
печение, характерно за морското право. Привилегията е тежест върху собстве-
ност за изплащането на дълг, като привилегията в морското право е специално 
вещно право върху плавателния съд, дадено на кредитор от закона като обезпе-
чение за дълг или претенция, произтичащи от някаква услуга, предоставена на 
кораба, за да улеснят неговото използване в навигацията или произтичаща от 
щети, причинени от кораба в плавателни води (Davies, 2005, p. 3). Прикрепената 
към кораба привилегия може да надживее последователни промени на собстве-
ността върху кораба, докато се подкрепи от решение в полза на ищеца или се 
погаси поради неупражняване (закъсняло предявяване) или пък претенцията се 
удовлетвори напълно преди съдебната процедура (Бонева, 1987, с. 25). Същ-
ността на правото на морска привилегия е изразена накратко от Английския съд 
по делото „Д. Болд Бъклю“, “като право, което „пътува“ с кораба до този, в чие-
то владение корабът впоследствие може да премине, и навсякъде, където кора-
бът и това следващо владение може да бъде” (5).  

В държавите от общото право се изказва становище, че правото на морска 
привилегия не е строго римската ипотека, макар, че прилича и често се нарича 
мълчалива ипотека. То също така донякъде наподобява това, което се нарича 
привилегия в това право, а именно право на приоритет на удовлетвореност от 
постъпленията от нещо в съгласуване между кредиторите. Пак там се приема, 
че тази привилегия е строго лична и дава предпочитание единствено при обик-
новени кредитни договори, като няма ефект срещу онези, които са били обезпе-
чени с експресни ипотеки и че тази лична привилегия, дадена от римското пра-
во, е известна във френската съдебна практика.  

В правото на Франция всяка привилегия носи със себе си мълчалива и приви-
легирована ипотека, поне що се отнася до нещо, което е предмет на нея. Във френ-
ския закон от 1967 г. са изброени определени привилегии, които се явяват истински 
законни привилегировани ипотеки, сравними в общото право с привилегията на 
продавач на недвижимо имущество. Според френската доктрина, това са действи-
телни вещни права, тъй като към привилегията е придадено, посредством член 3 от 
закон № 67-5 от 3 януари 1967 г., право на следване, а член 42 от същия закон пре-
доставя същото право на кредиторите, без значение от юридическото качество на 
експлоатиращия кораба – т.е. независимо дали той е съоръжаващият кораба, дали е 
собственик или обикновен наемател. Единственото условие е собственикът да не е 
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бил лишен от това право чрез незаконен акт и кредиторът да не е недобросъвестен. 
Виждаме, че тук отговорност за дълга носи преди всичко корабът, дори преди ли-
цето, съоръжаващо кораба (Moquay, 2011, p. 5). 

В Съединените щати морската привилегия до голяма степен е продукт на 
юриспруденцията от деветнадесети век. Застъпено е становище, че морската 
привилегия е jus in re, а не толкова ad rem, тоест реално, а не лично (Stevens, 
1898); (Tetley, p. 14) (6). От гледна точка на гражданското право, такова право 
насочва незабавно властта на нещо и може да се противопостави на следващи 
приобретатели на нещо, независимо дали са били добросъвестни или недобро-
съвестни (Yiannopoulos, 1980, p. 56). За да се обясни приоритетът на привилеги-
ята от същата степен, съдилищата на Адмиралтейството са декларирали, че 
морскоправната привилегия е „имуществен“ интерес и имащия правото да за-
държи е частичен собственик. 

Морската привилегия в САЩ е дефинирана като: „…право върху собстве-
ност, засягащо един кораб, прикрепено към него където и да отиде той, даващо 
право на лицето, чието искане е по този начин обезпечено, да причини продаж-
бата на кораба в рамките на съдебна процедура, насочена пряко срещу него, за 
да се постигне уреждане на дълг“ (McDonald, 2000, p. 28). 

Според някои автори, най-добрият начин да се определи естеството на 
морските привилегии е да се насочи вниманието към тяхната функция. Морска-
та привилегия е средство за сигурност, което е създадено по силата на закона. 
Страните не се ползват с договорна свобода да създават нови форми на морски 
привилегии или да изключват създадени форми на морски привилегии. 

Морската привилегия е изпълнима чрез процес срещу res. По този начин 
изискванията на юрисдикцията са удовлетворени от присъствието на res пред 
съда. Не се изисква юрисдикция върху личността на подсъдимия. Застъпва се 
становище, че морската привилегия служи като средство за ограничаване на 
отговорността. В случаите, при които е налице отговорност in rem, макар че не 
носи отговорност in persona, отговорността на ответника обикновено се ограни-
чава до стойността на res (Davies, 2005, p. 5).  

Според преобладаващите мнения в континенталното право, обаче, приви-
легията не е същинско вещно право. Тя е само причина за предпочитания, 
прикрепени към реално или субективно право. Привилегирован кредитор може 
да я предяви спрямо кораба. Правният процес винаги е насочен срещу физичес-
ко или юридическо лице, като например търговско дружество, корпорация. Ко-
рабът, като всичко друго, което принадлежи на длъжника, може да се изземе от 
кредитора с цел да принуди появата на собственика пред съда или за да осигури 
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изпълнението и преференциално съдебно изпълнение. В този смисъл, изземва-
нето на кораб в континенталното право може да се сравни с чуждестранния 
запор, според американската практика (общото право). Въпреки това, аналогия-
та би била подвеждаща по много причини. 

В повечето континенталноправни системи, самото изземване на плавателен 
съд не установява компетентност за издаване на решение по съществото на спо-
ра. По изключение, законодателството на някои страни създава forum aresti и 
съдилищата могат да взимат решение по съществото на спора, за който е бил 
арестуван кораба. В повечето страни, обаче, изземването е консервативна мярка 
и ако съдът няма юрисдикция, изземването ще бъде вдигнато. 

Също така, за разлика от американския закон, съдебното решение, поста-
новено от континентален съд може да бъде изпълнено върху цялото имущество 
на ответника. Изземването не води до решение, което може да бъде изпълнено 
само от постъпленията от иззетата вещ (Davies, 2005, p. 5). В контекста на спо-
менатото до тук, в общото право съществува схващането, че привилегията в 
морското право е право на обезпечение, характерно за морското право. Приви-
легията е тежест върху собственост за изплащането на дълг, като привилегията 
в морското право е специално вещно право върху плавателния съд, дадено на 
кредитор от закона като обезпечение за дълг или претенция, произтичащи от 
някаква услуга, предоставена на кораба, за да се улесни неговото използване в 
навигацията или произтичаща от щети, причинени от кораба в плавателни води. 

Искът in rem е на разположение за изпълнение на морскоправното право на 
задържане. Всяка морскоправна привилегия може да бъде „изпълнена“, тоест да 
бъде лишен от право на ползване чрез иск in rem. Едно лице, което има право на 
морска привилегия, не е задължително ограничено до иск in rem. То също раз-
полага с иск in persona. В такъв случай, може да упражни както иск in rem, така 
и иск in persona, ако са изпълнени предпоставките за всеки от исковете. По изк-
лючение, обаче, морскоправният иск може да бъде изпълним единствено чрез 
иск in persona или само чрез иск in rem.  

Въз основа на гореизложеното, би могъл да се направи обоснован извод, че 
морските привилегии имат своя специфика, която е свързана с възможността да 
се следва корабът (вещта), независимо от промяната на собствеността. Като се 
имат предвид международноправните актове, то би било сполучливо при една 
следваща промяна на кодекса на търговското корабоплаване да бъде включен 
текст, който да определя правото на следване на морските привилегии. 

При изясняване същността на привилегиите върху кораба (морските приви-
легии) ще се опитаме да систематизираме признаците, които ги характеризират. 
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1. Привилегиите върху кораба са от категорията на особените привилегии. 
Това е така, защото кредиторите могат да се удовлетворят с предпочитание са-
мо от точно определено имущество на длъжника.  

КТК стриктно определя имуществото, от което се удовлетворяват морските 
привилегировани вземания. В чл. 55 от КТК се определя, че вземанията, посо-
чени в чл. 54, се удовлетворяват: а) от стойността на кораба; б) от навлото и 
таксите за превоз на пътници и багажа им за рейса, през време на който е въз-
никнало привилегированото вземане; в) от полагащите се на кораба вноски от 
обща авария, както и от обезщетенията за претърпени от кораба и невъзстано-
вени още повреди или вследствие загубата на превозната цена; г) от възнаграж-
денията, които се полагат на кораба за спасяване преди завършването на рейса, 
като се приспаднат сумите, полагащи се на капитана и на екипажа на кораба. 

Трябва да се подчертае, че докато редът на привилегированите вземания е 
задължителен и не може да бъде променян, изброените имущества са предоста-
вени на привилегирования кредитор, за да избере той някое от тях или всичките 
– в зависимост от размера на привилегированото вземане, за да се удовлетвори. 
Той не е длъжен да спазва посочената в закона последователност. Той е носител 
на правото на избор дали ще насочи своето удовлетворение към едно или към 
всички изброени имущества в чл. 55 от КТК. Този избор е поставен в зависи-
мост от размера на неговото вземане и от това, че не може да иска принудител-
но изпълнение върху други имущества на длъжника. 

От посочените в чл. 55 от КТК имущества, най-значително е корабът. На вто-
ро място, в имуществата е включено навлото и таксите за превоз на пътници и бага-
жа им за рейса, през време на който е възникнало привилегированото вземане. Тук 
се има предвид както навлото (7) за конкретния превоз, така и мъртвото навло (8). 

Във френското право също е определена базисната ставка на привилегиите. 
В член 31 на закон № 67-5 от 3 януари 1967 г. се посочва, че това са корабът, 
навлото за рейса, по време на който възниква привилегированото вземане, обо-
рудването на кораба, и полученото от началото на рейса навло.  

Посочват се обезщетенията на собственика, дължими до размера на мате-
риалните щети, които са понесени от кораба и не са ремонтирани, или за загуба 
на навло, обезщетенията на собственика, дължими за общи аварии, дотолкова, 
доколкото последните представляват било материални щети, които са понесени 
от кораба и не са ремонтирани, или загуба на навло, възнагражденията, дължи-
ми на собственика за оказана помощ или за спасяване, извършено до края на 
рейса, с приспадане на сумите, предоставени на капитана и на другите служещи 
на кораба лица. Морските такси се уеднаквяват с навлото.  
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Оборудването включва всички такелажи, товарни устройства, провизии, 
горива, които са на борда и служат при експлоатацията на кораба. 

Навлото, за което се отнася привилегията, е това на рейса, по време на кой-
то е възникнало вземането. Член 41 на закон № 67-5 от 3 януари 1967 г. преци-
зира ясно, че сумата на навлото трябва все още да бъде в ръцете на капитана 
или на агента на собственика.. 

Член 36 от № 67-5 от 3 януари 1967 г. прецизира, че, по изключение, при-
вилегията в полза на служещите на кораба лица, се отнася до съвкупността от 
таксите за превоз, дължими за всички рейсове, осъществени по време на един и 
същи договор за наемане на персонал..  

Във френското право е предвидено, че привилегированите кредитори могат 
да бъдат засегнати, в някои случаи, от ограничаването на отговорността на соб-
ственика, регламентирано от закона (9). Това ограничаване на отговорността 
може да се прилага за известен брой вземания, сред които са обезщетенията за 
сблъскване, плавателни инциденти, телесни увреждания, но не се прилага за 
вземанията при обезщетения за помощ, спасяване и вноска към общите аварии. 
Единствено собственикът на кораба може да се позовава на това ограничаване 
на отговорността (Moquay, 2005,2011, p. 5-6).  

В морското право на РБ също е предвидена възможността за ограничаване 
на отговорността. Глава XV от КТК е наименувана „Ограничена отговорност на 
корабопритежателя“. Но следва да се има предвид, че трите международни кон-
венции – от 1924, 1957 и 1976 г. (Страшимирова, 2011, с. 110), регламентиращи 
института на ограничената отговорност, използват термина „корабособственик“ 
или „собственик на морски кораби“. Освен това, в международноправните ак-
тове, регламентиращи въпросите на ограничената отговорност, не е познато и 
не се използва терминът „корабопритежател“.  

2. Друга характеристика на привилегията върху кораба е преимуществено-
то удовлетворяване. 

Морските привилегировани вземания подлежат на преимуществено удов-
летворение. Те се удовлетворяват пред всички други вземания, включително 
преди обезпечените със залог или ипотека.  

Интерес представлява нормативната уредба на реда за удовлетворяване 
привилегированите вземания, която в КТК и ЗЗД е различна. Разпоредбата на 
чл. 137, ал. 2 от ЗЗД определя, че тогава, когато особени закони постановяват, 
че някои вземания трябва да се изплатят преди всички други, те се изплащат 
след вземанията по т. 1 на чл. 136. Когато се конкурират помежду си, те се изп-
лащат съразмерно.  
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Съгласно чл. 53 от Кодекса на търговското корабоплаване, морските при-
вилегии се предпочитат пред всяка друга обща или особена привилегия върху 
движими вещи, които са установени в други закони. Те се предпочитат и пред 
морските ипотеки, независимо от реда на вписването им. Въз основа на прин-
ципната постановка, че специалната норма отменя общата, някои автори зас-
тъпват становището, че ако е казано: „преди всички вземания“ (като се има 
предвид чл. 53 от КТК), въпреки това, ще е след тези по чл. 136, ал. 1,т. 1 от ЗЗД 
(Марков, 2004, с. 179). 

В много държави морската ипотека е оценена след всички морски привиле-
гии. Във Франция ипотеката, когато е създадена съгласно закона от 10 декемв-
ри, 1874 г., се оценява според всички привилегии и по този начин е била пре-
доставена с приоритет по-нисък от тази на облигацията, която се заменя от ко-
рабната търговска застраховка. В Италия залогът (тъй като тя е била първона-
чално наречена така) се класира заедно с корабна търговска застраховка след 
всички привилегии. Френската система, с някои промени, е била приета в много 
други страни, като например: Белгия, Италия, Холандия, Португалия и Испа-
ния, а в Южна Америка, Аржентина, Бразилия, Чили, Панама, Перу и Венецуе-
ла. Също така е приета в Египет и Япония. 

В Панама ипотеката се оценява след вземанията за съдебни разходи, въз-
награжденията за спасяване, заплатите на екипажа, исковете по застраховки 
(tort claims), общите аварии, но преди претенциите по отношение на договорите 
за доставки към корабите, корабната търговска застраховка, направените разхо-
ди за запазване на кораба след последното пътуване, загубата или повредата на 
товари, продажната цена на кораба. 

В Испания, преди ратифицирането на Брюкселската конвенция от 1926 г., 
според закона от 21 август 1893 (чл. 31), някои твърдения, класирани преди 
ипотека независимо дали са в писмена форма или не (чл. 32), са били предоста-
вени приоритетно пред ипотеката.  

В Аржентина морските привилегии са били разделени на две групи; първа-
та включва морските ипотеки, класирани преди другите ипотеки (hypothecs), а 
втората включва привилегии, класиране след hypothecs (10). 

Във Венецуела също има две групи от морски привилегии: едни, които се 
оценяват преди и други – след ипотека/hypothecs. Твърденията, включени в 
първата група, съответстват на тези по отношение на които морските привиле-
гии са признати от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила относно 
морските ипотеки – привилегии от 1967 г., с изключение на това, че претенции-
те на хазната са добавени към списъка. Една морска привилегия на втората гру-
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па съществува по отношение на вземанията на корабостроителя или корабния 
сервиз. Затова и Венецуела не е счела за подходящо да даде приоритет над ипо-
теката/hypothecs с разрешение, съгласно чл. 6 от Конвенцията за уеднаквяване 
на някои правила относно морските ипотеки и привилегии от 1967 г. (11) 

Мнението, че броят на морските привилегии, оценени преди ипотека, тряб-
ва да се намали доколкото е възможно, изглежда е общоприето в редица страни. 
Това е също толкова общоприето, както и че морските привилегии възникват 
независимо от претенциите, че обезпечени по този начин са срещу собственик, 
оператор или наемател на кораба, както и че морските привилегии следват ко-
раба при прехвърляне на правото на собственост върху добросъвестен купувач.  

3. На следващо място привилегиите върху кораба са законно определени. 
Няма договорни привилегии върху кораба. Изброяването им в закона е изчерпа-
телно и не може да се разширява, нито да се стеснява.  

По подобен начин е уреден този въпрос и в американското право, където е 
прието, че единствените привилегии, признати днес, са тези, създадени със за-
кон, и тези, исторически признати от морското право. Все още няма привилегии 
по аналогия и те не могат да бъдат предоставени по силата на теорията за неос-
нователно обогатяване или суброгация. Този принцип е обобщен в максимата, 
че морскоправната привилегия е „stricti juris“ и няма да бъде разширена с изг-
раждане по аналогия или изводи (In re Admiralty Lines, p. 601).  

Посоченият ред на привилегированите вземания в КТК е задължителен за 
последователността на тяхното удовлетворяване. В чл. 54 от КТК е посочен 
редът на привилегированите вземания. Посоченият ред на привилегированите 
вземания е стриктно определен. Кодексът не допуска други привилегировани 
вземания. Освен това, те се удовлетворяват само по реда, в който са изброени. 

4. Друга характерна особеност на привилегиите върху кораба е свързана 
със срочния им характер. Те имат срок на погасяване. Морската привилегия е 
срочно право с прекратителен срок, който не може да се изменя от страните. 
Прекратяването на привилегията не означава погасяване на вземането. Взема-
нето се погасява от съответния давностен срок, но то губи привилегирования си 
характер. След изтичането на този срок то се превръща в обикновено вземане.  

Съгласно чл. 61 ал. 1 от КТК, правото на предпочтително удовлетворение 
от стойността на кораба или товара се прекратява с разпределението на сумите 
от продажбата. 

Привилегията се прекратява и след изтичането на едногодишен срок за взема-
нията, посочени в чл. 54 от КТК, като само за привилегиите за вземанията за обез-
щетение, които се полагат за щети поради сблъсквания или други произшествия, 
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както и вземанията за щети, причинени на пътниците, включително и на членовете 
на екипажа; за обезщетение на щетите, настъпили вследствие загуби или повреди 
на товара или багажа, се прекратяват след изтичането на 6-месечен срок. 

Правото на предпочтително удовлетворение от стойността на кораба се 
прекратява с разпределението на сумите от продажбата. 

Във правото на други държави също изрично са предвидени кратки сроко-
ве за прекратяване на морските привилегии. Така например, френското право 
предвижда този срок по принцип да е една година, но се свежда до шест месеца, 
когато се касае за разходи на капитана на кораба (12). Този срок не накърнява 
по никакъв начин правото на вземане, но от този момент, кредиторът вече не е 
привилегирован (13).  

За морските привилегии в английското право може най-общо да се обобщи, 
че ще бъдат погасени на няколко основания: когато корабът, към който морскоп-
равните привилегии са се прикрепили, е бил унищожен; когато има решение по 
същество, в рамките на жалба in rem; където има имунитет за водене на дела, 
защото корабът, например, принадлежи на чужда държава и не е предназначен да 
се използва за търговски цели; когато искът, базиран на морскоправна привиле-
гия е спрян на основание на арбитражна клауза или чужда юрисдикция или въз 
основа на forum non conveniens; когато обезпечението или гаранцията са били 
предоставени на място на кораба; когато искът е изтекъл в резултат на давност; и 
когато има съгласие, отказ или отхвърляне на иск по отношение на основната 
претенция, обезпечена с морскоправна привилегия (Staniland, 2012, p. 16) (14). 

В Съединените щати е предвиден срок от една година за искове за щети от 
собственици на товари, уредени от превоза на товари (15), две години давност 
на вземанията за спасяване и една година за искове за смърт. 

Mеждународна конвенция за морскоправните привилегии и ипотеки от 
1993 г. предвижда в член 9, че морските ипотеки, посочени в член 4, се погася-
ват след изтичането на период от една година, освен ако преди изтичането на 
този срок корабът е бил арестуван или иззет, като арестуването или конфиску-
ването водят до принудителна продажба. 

Морските привилегии, предхождащи по реда на вписване морските ипоте-
ки за обезпечаване на посочените в чл. 4, ал. 1, букви „с“ до „е“ вземания, се 
погасяват съгласно чл. 9, ал. 1 на конвенцията от 1993 г., след изтичане на една 
година от възникването на вземането.  

Определеният срок в чл. 9 на конвенцията от 1993 г. спира тогава, когато 
преди изтичането на този срок корабът е конфискуван или арестуван. Конвен-
цията от 1993 г. е в сила от 5 септември 2005 година.  
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Независимо, че Република България не е страна по нито едно от трите 
международни споразумения, уреждащи институтите на морските привилегии и 
ипотеки, в това изследване се извършва анализ. Той има за задача да покаже 
развитието на международноправната регламентация, да провокира интерес към 
Конвенцията за морски привилегии и ипотеки от 1993 година, който да мотиви-
ра обвързването по един или друг начин на нашата държава с най-съвременните 
международни норми. Тази проблематика се нуждае от задълбочено изследване, 
за да може да се направят прецизни законодателни промени, които да отговорят 
на съвременните тенденции в тази област и на най-новите решения, залегнали в 
международните актове. 
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 И в The Two Ellens е било казано за морскоправната привилегия, че е: „В 
основата на процедурата in rem, е да се направи перфектно едно право, което 
е недоразвито от момента, в който привилегията се закрепва ... нещо, което 
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дават основание за морскоправната привилегия, а след това продължава, об-
вързвайки кораба, докато не бъде заустен“.  
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 Gorell Barnes J в The Ripon City приема, че: „... Морскоправната привилегия 
е привилегирована претенция върху плавателен съд, по отношение на услу-
га към него, или вреда, причинена от него, за да бъде приведена в изпълне-
ние чрез съдебен процес. Това е право, придобито от някого върху нещо, 
принадлежащо на другиго -jus in re aliena. Това е, така да се каже, изважда-
не от абсолютна собственост на собственика на нещото“. 

5. Във връзка с това вж.The Bold Buccleugh (1851) 7 Moo. PC.267. 
6. (В САЩ Джъстин Джоузеф Стори е бил първият, който е използвал терми-

на морско право на залог/ морска привилегия по делото The Nestor. По де-
лото The Ripon City, kато привилегия морската привилегия беше призната 
като привилегия върху имущество: „едно залогово право представлява 
привилегирован иск върху един кораб във връзка с услуга, извършена от 
него, или щета, причинена от него, който да бъде приведен в сила чрез съ-
дебен процес. То представлява едно право, придобито от един върху нещо, 
принадлежащо на друг jus in re aliena (право върху чужди вещи)“. 

7. Навло/фрахт/freight/- цена, която се заплаща за извършване на морски превоз 
на товари. Размерът на навлото се уговаря при всяко чартиране на кораба, а 
може да се определя и по тарифа. По правило, навлото се заплаща за коли-
чеството стока, приета на кораба за превоз и предадена от кораба в место-
назначението. Сроковете за заплащане на навлото се определят в чартъра. 

8. Мъртво навло /death freight/- навло, по скоро обезщетение, което се запла-
ща на корабособственика за товар, договорен с чартъра, но който факти-
чески не е бил натоварен на кораба. Правото на мъртво навло възниква за 
корабособственика, когато не е била използвана товароподемността и това-
ровместимостта на чартирания кораб. От мъртвото навло се приспадат раз-
ходите за товарене, ако те по силата на чартъра са за сметка на корабособс-
твеника. 

9. L. n° 67-5, 3 janv. 1967, art. 58 à 69 bis /Закон № 67-5, 3 януари 1967г.,art. 58 
до 69 бис/), в приложение на останалата част от международната конвенция 
от 10 октомври 1957 г.(D. n° 59-1365, 3 déc1959. / Постановление №59-1365 
от 3 декември 1959г/.). 

10. Аржентина (членове 471-489 от Ley де Navegacion)  
11. Венецуела (Ley де Privilegios д Hipotecas Navales на 24 август 1983 г. 
12. 6° на член 31 от закон № 67-5 от 3 януари 1967 г. В случай на доброволно 

прехвърляне, приобретателят може сам да противопостави този срок на 
кредиторите, ако той е изтекъл преди регламентирания от член 40 на закон 
№ 67-5 от 3 януари 1967 г. двумесечен срок. 
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13.  Случаи на погасяване. Същият член 40 на закон № 67-5 от 3 януари 1967 г. 
третира и погасяването на привилегиите. Разбира се, това погасяване може 
да бъде нормално или да произтича от система от формалности за вдигане 
на ипотеката. Привилегията, първо, се погасява чрез изтичане на шестме-
сечния или едногодишния срок, или едновременно със задължението на 
длъжника. Привилегията се погасява още и чрез публична продан /от съда/, 
доброволна продажба или конфискация 

14.  В Англия давностните срокове са, например, за щети и спасяване обезпе-
чението трябва да бъде изпълнено в рамките на две години (Закон за морс-
ките конвенции 1911, § 8), въпреки че, ако не е имало разумна възможност 
за арестуването на ответника кораба, този срок може да бъде удължен. 
Други примери включват едногодишен период за повреди на товара (Пре-
воз на товари по Закона Sea 1 971, чл. III, п 0.6) и шестгодишен период за 
заплатите моряшки (Ограничение Act 1939 г., § 2 (1)). 

15.  Закона за товари по море (46U.S.C. § 1 303 (г)). 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL NATURE 

OF THE LIENS ON THE SHIP 

Ana Dzhumalieva 

Abstract 

The study attempts to analyze the legal nature of liens on the ship, referred to as 
maritime liens. There is no definition of maritime liens in our legal doctrine. A comparative 
analysis has been made with other Marine States and the approaches they adopt regarding 
liens on ships. Emphasis is also placed on the particularities characterizing the maritime liens 
and their difference from the mortgage on a ship. The international legal acts that regulate 
these issues are also discussed. 

Key words: merchant shipping, maritime liens, mortgage. 



ISSN (Online): 2367-6949 ISSN (Print): 1310-0343 

Известия списание на Икономически университет 3 (2018) 

 

ИЗВЕСТИЯ 

списание на Икономически университет – Варна 

http://journal.ue-varna.bg 

 

258 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ЗАКОННАТА ТРУДОВА 

МИГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ 

 
Ирена ИЛИЕВА

1
 

 

 ________________________  
1  Институт за държавата и правото – БАН, София, България. E-mail: irena_ilieva@lawyer.bg 

JEL L 84, K 310, K37  Резюме 

Ключови думи: 
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тъп до пазара на труда, 
предварително проуч-
ване на пазара на тру-
да, решение за достъп 
до пазара на труда. 

 Статията има за цел да представи основните тенденции в законодателст-
вото, уреждащо законната трудова миграция на граждани от трети стра-
ни в България. Тя представя засилените сътрудничество и консултации с 
националните работодателски организации и национално представените 
организации на работниците и служителите; изискването за предвари-
телно проучване на пазара на труда от работодателя; засиленото службе-
но начало, както и облекчените хипотези на трудова миграция. 
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Въведение 

Въпросът за законната трудова миграция на граждани от трети страни в 
Република България се поставя особено остро в последните години поради лип-
сата на работна сила (както висококвалифицирана, така и със специална профе-
сионална квалификация или без квалификация). Бизнесът изпитва силна нужда 
от всички видове работна ръка поради множество и комплексни причини: голя-
мата емиграция на български граждани в чужбина след 1989 г., демографския 
срив, проблеми в професионалното обучение и квалификация, регионални дис-
пропорции и др. Любомир Иванов (1) справедливо поставя въпроса: защо свър-
зваме демографията с инвестициите? Отговорът му е пределно ясен и логичен: 
„Защото като причина № 1 за въздържането си от инвестиции в България бизне-
сът вече ясно и категорично посочва недостига на работна ръка – всякаква, как- 
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то квалифицирана, така и неквалифицирана. Тази година преките чужди инвес-
тиции отново спадат наполовина спрямо миналата, даже и българският бизнес 
пренасочва инвестициите си в чужбина“ (Иванов, 2017, с. 18). 

Проблемът не е типично български, а общоевропейски и е предмет на рег-
ламентация във вторичното право на ЕС. Поради това българският законодател 
следва да хармонизира вътрешното ни право с източниците на производното 
право на ЕС в тази материя и, от друга страна, да търси решения на специфич-
ните аспекти, които се отнасят до достъпа на граждани на трети страни на тру-
довия ни пазар. 

Статията си поставя за цел да представи тенденциите в развитието на тази 
правна уредба в последните две години. Проблемът като че ли не е бил в центъ-
ра на вниманието на специалистите по трудово и осигурително право, с извест-
ни изключения като статиите на Красимира Средкова „Поредни недоразумения 
в трудовото законодателство с европейско оправдание“ (Средкова, 2006) и 
„Трудовото право на Европейския съюз и българската правна система“ (Сред-
кова, 2009). Въпросът за трудовата миграция преди присъединяването на Бълга-
рия към ЕС, в периода след демократичните промени от 1989 г. до 2003 г., е 
изследван от Цветана Каменова в колективна монография (Circo, I., Vilics G., 
Ilieva, I., Kamenova T. and Tsankov, V., 2003, p.123-138). Проблематиката на 
транспонирането на разпоредбите на правото на ЕС относно висококвалифици-
раната трудова миграция е извън предмета на тази статия. Авторът е изследвал 
миграцията за висококвалифицирана заетост (т.нар. разрешение за пребиваване 
и работа тип „синя карта“) в студията си „Трансгранична миграция“, публику-
вана тази година на български и на румънски език (Илиева, 2018, стр. 398-403). 
Извън обхвата на тази статия е достъпът до пазара на труда на самонаети лица и 
вътрешнокорпоративния трансфер. Проблематиката на условията за влизане и 
пребиваване на граждани на трети държави, с цел провеждане на научно изс-
ледване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен 
или образователни проекти и работа по програми „au pair“ също е извън пред-
мета на тази статия. Транспонирането на тази уредба е разгледано от Надежда 
Йонкова в нейно изследване (Йонкова, 2018, с. 136-139). 

В това общо въведение следва да се дефинира използваната терминология, 
за да се постави изследването на ясни научни основи. 

Понятието за „миграция“ e преселване, движение на групи от хора в преде-
лите на една държава или от една държава в друга, което е временно или трай-
но. Съгласно дефиницията на термина от Международната организация по миг-
рацията, това е „движение на лица или групи от хора през държавните граници 
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или вътре в отделна държава. Това е движение на население от всякакъв вид, 
независимо от неговата продължителност, състав и причини. То включва миг-
рация на бежанци, разселени лица, икономически мигранти и лица, които се 
придвижват за други цели, включително за събиране на семейства“ (2). 

Миграцията е смяна на общността и социалното обкръжение на отделните 
индивиди или групи от хора поради природни, икономически, политически и 
други подобни проблеми и представлява, следователно, включването в ново 
обкръжение и нова общност от хора. 

Миграцията е обусловена от „дадено неравновесие под формата на прена-
селеност на определено място, съпътствано от непълно оползотворяване на ре-
сурси или на липсата на население на друго място“ (Hawley, 1950, p. 332). 

Основната разлика, разграничаваща миграцията от останалите движения на 
населението е промяната на старите социални и икономически отношения и 
установяването на нови такива от преселващите се или принудените да се пре-
селят. Поради това краткотрайните или сезонни движения не може да бъдат 
окачествени като миграция. За да бъде определено като миграция едно движе-
ние е необходимо времето на престой да бъде поне една година. 

„Международната миграция на работна сила“ представлява „процесът на 
движение на човешкия капитал от една страна към друга, с цел започване на 
работа при по-добри условия, отколкото в държавата на произход, генерирайки 
доходи в чужбина и използвайки ги в държавата на произход“ (Luca, 2016, p. 6). 

Съгласно признака влизане и пребиваване, съобразено с върховенството на 
закона, разграничаваме законна и незаконна/нередовна миграция. 

• Законната миграция се осъществява съобразно националната правна 
уредба, международното право и правото на ЕС. 

• Нередовна/незаконна миграция са движения, които се осъществяват из-
вън правната регулацията на изпращащата, транзитната или приемащата държа-
ва. Няма общоприета дефиниция за „нередовната миграция“. От гледна точка на 
приемащата държава, това е влизане, престой или работа без необходимото 
разрешение или изискваните съгласно имигрантските разпоредби, документи. 
От гледна точка на изпращащата държава нередовността е когато мигрантът 
преминава международна граница без валиден паспорт или пътен документ или 
не изпълнява административните изисквания за напускане на страната. Несъм-
нено се очертава тенденция да се използва терминът „нередовна миграция“ 
вместо „незаконна миграция“. В този смисъл Пламенка Маркова, анализирайки 
правата на работниците мигранти, уредени в Конвенцията на ООН за правата на 
работниците мигранти и членовете на техните семейства обосновава използва-
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нето на термина „нередовна миграция“ (Маркова, 2009, с. 38, с. 93-103). Нацио-
налната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 
2020 г. в България използва, обаче, термина „незаконна миграция“, като обявява 
за обща цел превенцията и ефективното противодействие на незаконната миг-
рация и трафика на хора (3). 

В статията е използвана класическата методология при правни изследва-
ния: историко-правен, сравнителен и телеологически подход, както и формал-
но-логическият и дедуктивен методи. 

Изложение 

І. Общи положения 

Достъпът на чужденци до трудовия пазар в Р България се урежда от Закона 
за чужденците в Република България (4), Закона за влизането, пребиваването и 
напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които 
не са български граждани и членовете на техните семейства (5), Закона за тру-
довата миграция и трудовата мобилност (6) и Правилника за прилагане на Зако-
на за трудовата миграция и трудовата мобилност (7).  

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност урежда: 
1. регулирането на достъпа до пазара на труда на работници-граждани на 

трети държави, включително извършването на дейност на свободна практика; 
2. осъществяването на правото на свободно движение в Република Бълга-

рия на работници-граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на 
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространст-
во, или на Конфедерация Швейцария; 

3. заетостта на български граждани в чужбина, включително при свободно-
то им движение в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство (чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗТМТП – доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 
23.05.2018 г.); 

4. двустранното регулиране на заетостта с трети държави – както на бъл-
гарски граждани на тяхна територия, така и на техни граждани в Република 
България (чл. 1, ал. 1 ЗТМТП). 

Условията и редът, при които работниците, граждани на трети държави, и 
членовете на техните семейства, както и граждани на трети държави, членове на 
семейство на български граждани, може да влизат, да пребивават и да напускат 
Република България, се определят със Закона за чужденците в Република Бъл-
гария (чл. 1, ал. 2 ЗТМТМ). 
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Условията и редът, при които гражданите на други държави-членки на Ев-
ропейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на дър-
жави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, 
пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизане-
то, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Ев-
ропейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните се-
мейства и не са предмет на тази статия. 

Право на достъп до пазара на труда нямат работници-граждани на трети 
държави, които: 

1. имат виза за краткосрочно пребиваване в Република България, освен в 
случаите на сезонна работа по чл. 24, ал. 3 (чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ – доп. ДВ, 
бр. 97 от 2017 г.); 

2. имат разрешение за продължително пребиваване в Република България 
на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 (8), 6-8 (9), 10 (10), 14 (11), 16 (12), 19 и 20 от 
Закона за чужденците в Република България (чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗТМТМ – изм. ДВ, 
бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.). 

Основните принципи на българското законодателство в материята на дос-
тъпа до пазара на труда са: принципът на недискриминация и принципът на 
консултации с националните работодателските организации и национално 
представените организации на работниците и служителите, както и с юридичес-
ки лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за търговския регис-
тър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Съгласно чл. 2 на ЗТМТМ, при осъществяване на правата и задълженията 
по него не се допускат пряка или непряка дискриминация, привилегии или ог-
раничения, основани на народност, произход, етническа принадлежност, лично 
положение, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и религиоз-
ни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и 
движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психи-
чески и физически увреждания. 

Друга основна принципна разпоредба на ЗТМТМ е, че е забранено наема-
нето на работа на незаконно пребиваващи на територията на България чужден-
ци (чл. 13, ал. 1 ЗТМТМ). 

Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
(ЗТМТМ), обнародвани в бр. 24/16.03.2018 г. на Държавен вестник, бяха приети 
от Народното събрание на 1 март 2018 г. по настояване на национално предста-
вителните работодателски организации. 
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На 8 март 2018 г. Администрацията на Президента на Р България се обърна 
към Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) (13) 
със запитване във връзка с формулирането на мотивите за решението на Прези-
дента дали да издаде указ за обнародване на промените в ЗТМТМ, или да върне 
закона за повторно разглеждане от Народното събрание. 

Във връзка с това, АОБР върна аргументирано становище, чрез което се нас-
тояваше за обнародване на промените, като се обръща внимание, че са необходи-
ми промени и в други нормативни актове, които да гарантират подобряването на 
състоянието на пазара на труда в България. „На дневен ред е назрялата необхо-
димост от изготвянето и внасянето на промени в Закона за професионалното об-
разование и обучение, Закона за признаване на професионални квалификации и 
съответните подзаконови нормативни актове, включително чрез ангажиране на 
компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. По та-
къв начин ще бъдат преодолени пречки пред наемането на търсени специалисти 
от трети държави, ще се подобри ефективността на пазара на труда, което би било 
от огромна полза за цялото общество“, се казва в становището на АОБР (14). 

ІІ. Първата нова тенденция в разглежданата материя е представена 
от засилените разпоредби относно сътрудничеството и консултациите 

Според последните изменения на ЗТМТМ (15), политиката в областта на 
свободното движение на работници, трудовата миграция и интеграцията на 
чужденци се осъществява в сътрудничество и след широки консултации с наци-
оналните работодателски организации, организациите на работниците и служи-
телите и юридическите лица с нестопанска цел (чл. 3, ал. 1). 

Министърът на труда и социалната политика, след консултации в Нацио-
налния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, може да наложи огра-
ничения на достъпа на работници-граждани на трети държави, до пазара на тру-
да, включително на висококвалифицираните и на лицата, извършващи дейност 
на свободна практика, съобразно състоянието, развитието и обществените инте-
реси на пазара на труда (чл. 3, ал. 2). 

Сътрудничеството и консултациите се осъществяват от Националния съвет 
по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ), създаден към министъра 
на труда и социалната политика.  

Съветът се състои от равен брой членове на представителните организации 
на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, от 
представители на министерства, агенции, комисии, както и на органите за мест-
но самоуправление (чл. 4, ал. 2 ЗТМТМ). В състава на съвета могат да бъдат 
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канени за участие и представители на международни организации и юридичес-
ки лица с нестопанска цел, извършващи дейности в областта на трудовата миг-
рация, трудовата мобилност и интеграцията на чужденци (чл. 4, ал. 3 ЗТМТМ). 

Председател на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобил-
ност е министърът на труда и социалната политика (чл. 4, ал. 4). 

Съставът, организацията и дейността на Националния съвет по трудова 
миграция и трудова мобилност е уреден в Глава трета на Правилника за прила-
гане на ЗТМТМ.  

Съгласно чл. 37 ППЗТМТМ, Националният съвет по трудова миграция и 
трудова мобилност (НСТМТМ) е консултативен орган към министъра на труда 
и социалната политика при разработване и осъществяване на държавната поли-
тика в областта на свободното движение на работници и трудовата миграция и 
интеграция на граждани на трети държави. 

Членове на НСТМТМ на паритетен принцип са: представители – замест-
ник-министри/заместник-председатели или главни секретари/административни 
секретари, на: Министерството на външните работи; Министерството на вът-
решните работи; Министерството на образованието и науката; Министерството 
на земеделието, храните и горите; Министерството на икономиката; Министер-
ството на здравеопазването; Министерството на туризма; Държавната агенция 
„Национална сигурност“; Държавната агенция за българите в чужбина; 

- десет представители на национално представителните организации на ра-
ботниците и служителите; 

- десет представители на национално представителните организации на ра-
ботодателите (чл. 38, ал. 1-5 ППЗТМТМ). 

Тенденцията за разширените консултации се проявява и в измененията от 
м. март 2018 г. В работата на НСТМТМ с право на съвещателен глас може да 
бъдат привличани и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, впи-
сани в Търговския регистър и в регистъра за юридическите лица с нестопанска 
цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат предмет на 
дейност, свързан с трудовата миграция и свободното движение на работници 
(чл. 38, ал. 6; изм. ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.). 

Министърът на труда и социалната политика може да привлича като консул-
танти в работата на НСТМТМ и на работните групи към него представители на 
академичните среди и на международни организации (чл. 38, ал. 8 ППЗТМТМ). 

Функциите на НСТМТМ са подробно уредени в чл. 44 от ППЗТМТМ. Сред 
тях ще отбележим само новите, въведени с измененията от март 2018 г. Те са 
следните: 
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•  обсъждане приема на работници от трети държави, включително в рам-
ките на двустранните спогодби, при реален недостиг на заявените специалисти 
на пазара на труда в Република България; 

• преглед на законодателството и на административната практика по при-
ем на граждани от трети държави, с цел работа, и при необходимост да се пред-
лагат съответни изменения (16). 

Министърът на труда и социалната политика може, при доказана целесъ-
образност, включително за насърчаване на инвестициите в Република България, 
да разрешава достъп до пазара на труда в отделни случаи извън ограниченията 
по чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗТМТМ. 

За това разрешение министърът на труда и социалната политика изисква 
становища от съответните държавни органи, както и от представителните органи-
зации на работодателите и на работниците и служителите на национално равни-
ще, от творческите съюзи, спортните федерации и националните спортни органи-
зации, от органите на местното самоуправление (чл. 14, ал. 1 и 2 ЗТМТМ). 

ІІІ. Условия за трудова миграция на граждани от трети страни 

На гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, 
когато: 

1. има трудов договор с местен работодател; 
2. е командирован или е изпратен в рамките на предоставяне на услуги на 

територията на Република България; 
3. е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер; 
4. извършва дейност на свободна практика (чл. 5, ал. 1 ЗТМТМ). 
При кандидатстването за първоначален достъп до пазара на труда, както и 

за достъп след срока по чл. 7, ал. 5, чужденецът пребивава извън територия-
та на Република България, освен в предвидените от ЗТМТМ случаи (чл. 5, ал. 
2 - доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.). 

Основният принцип в изследваната материя е, че трудовите и осигурител-
ните отношения на работниците-граждани на трети държави, наемани от местни 
работодатели, както и на извършващите дейност на свободна практика, се 
уреждат при условията и по реда на българското трудово и осигурително зако-
нодателство (чл. 6 ЗТМТМ.) 

Условията и редът за упражняване на регулирана професия в Република 
България от граждани на трети държави по трудово правоотношение или като 
самостоятелно заети лица, се определят съгласно Закона за признаване на про-
фесионални квалификации (чл. 7, ал. 9 ЗТМТМ) (17). 
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Друга важна принципна разпоредба на българското законодателство за 
достъпа до пазара на труда за работници-граждани на трети държави е, че той е 
разрешен за заемането на длъжности, за които не се изисква българско граж-
данство (чл. 7, ал. 1 ЗТМТМ).  

Другите нормативно уредени условия са следните:  
- достъпът се разрешава съобразно състоянието, развитието и обществени-

те интереси на българския пазар на труда след проведено от работодателя пред-
варително проучване на пазара на труда (чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ); 

- при условие, че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на 
трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто от 
средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български 
граждани, граждани на други държави-членки на Европейския съюз, на държа-
ви-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2-6, а за малки и 
средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и сред-
ните предприятия – 35 на сто (чл. 7, ал. 1, т. 2, изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., 
в сила от 23.05.2018 г.); 

- когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-
неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория 
труд (чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ); 

- когато гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, 
умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност (чл. 7, ал. 
1, т. 4). 

ІV. Втората тенденция в разглежданата материя е предварителното 
проучване на пазара на труда, подробно уредено в ППЗТМТМ – чл. 4. То се 
извършва от работодателя в национални и местни средства за масово осведомя-
ване, включително в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на работника-
гражданин на трета държава (чл.4, ал. 1). С последните изменения на 
ППЗТМТМ от м. март 2018 г. проучването обхваща периода от 15 дни до 3 ме-
сеца непосредствено преди подаването на заявление за достъп до пазара на тру-
да (чл. 4, ал. 2, изм. ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.). 

При обявяване на свободно работно място работодателят представя ин-
формация относно: изискванията за заемане на длъжността; възнаграждението и 
другите социални придобивки (чл. 4, ал. 3 ППЗТМТМ). 

Резултатите от проведеното предварително проучване на пазара на труда 
се използват от Агенцията по заетостта за установяване на обективната невъз-
можност на работодателя да наеме на свободното работно място по трудово 
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правоотношение български гражданин, гражданин на друга държава-членка на 
Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското ико-
номическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или лице по чл. 9, 
ал. 1, т. 2-6 ЗТМТМ(18) (чл. 4, ал. 4 ППЗТМТМ). 

Друга важна разпоредба, отразяваща тенденция, съгласно последните 
изменения на ЗТМТМ от 2018 г., е, че работниците-граждани на трета дър-

жава, с разрешен достъп до пазара на труда, могат да работят по трудово 

правоотношение или като командировани или изпратени в рамките на 

предоставяне на услуги на територията на Република България – само за 

конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разреше-

нието, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на рабо-

та (чл. 7, ал. 2 ЗТЗТМ, доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.). 

V. Решение за достъп до пазара на труда 

Оправомощен да издаде решение за достъп до пазара на труда е изпълни-
телният директор на Агенцията по заетостта. Той предоставя писмено решение 
в 30-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до паза-
ра на труда на работници-граждани на трети държави (чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ).  

Продължителността на разрешения достъп до пазара на труда за работни-
ците-граждани на трети страни е за срока на договора с местния работодател, но 
за не повече от 12 месеца, освен в случаите, изрично посочени в ЗТМТМ (чл. 7, 
ал. 4, доп. ДВ, бр. 97 от 2017 г.). 

С последните изменения на ЗТМТМ (чл. 7, ал. 5, изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 2018 
г., в сила от 23.05.2018 г.) се даде възможност този срок да бъде до 3 години тогава, 
когато условията за първоначалното му предоставяне не са променени освен в слу-
чаите по чл. 33 к, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България (19). 

Компетентният орган е Агенцията по заетостта. Тя осигурява информация 
относно всички документи, необходими за регистрация на заетостта и за пода-
ването на заявление за предоставяне на решението за достъп до пазара на труда, 
включително за произтичащите от него права и задължения за работника-
гражданин на трета държава (чл. 7, ал. 6, доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 
23.05.2018 г.ЗТМТМ). 

Документите, необходими за предоставяне на решението се подават от ра-
ботодателя в Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 7 ЗТМТМ). 

През 2017 г. беше намалена и таксата, която работодателят внася за пре-
доставяне или продължаване на срока на решението. Сега тя е в размер на 100 
лв. (чл.7, ал. 8, изм. ДВ, бр. 97 от 2017 г.). 



Известия 
2018  •  том 62  •  №3 

268 

VІ. Служебно събиране на информация от Агенцията по заетостта 

Следващата тенденция след последните изменения на ППЗТМТМ от 

м. март 2018 г. представлява увеличените задължения за служебно събира-

не на информация за работодателя от Агенцията по заетостта. За всяко по-
дадено заявление Агенцията по заетостта събира по служебен път информация 
относно: 

1. (доп. ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) данните за работода-
теля, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код 
(ЕИК) на работодателя, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и ре-
гистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 

2. регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има 
такава; 

3. актуалното състояние – в случаите на фирми без ЕИК; 
4. (нова ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) категорията на предп-

риятието по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия. (чл. 
2, ал. 5 ППЗТМТМ, нова ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.). 

За регистрация на заетостта по чл. 8, ал. 3 (20), чл. 9, ал. 3 и 4 (21) и чл. 24, 
ал. 3 (22) от ЗТМТМ, Агенцията по заетостта служебно изисква информация от 
Министерство на външните работи, Министерството на вътрешните работи, 
Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспек-
ция по труда“ (чл. 3, ал. 2, нова ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г. 
ППЗТМТМ). 

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет предоставя на 
Агенцията по заетостта информация за заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 10 
от ЗТМТМ ежегодно в срок до 31 януари (чл. 3, ал. 3, нова ДВ, бр. 43 от 2018 г., 
в сила от 23.05.2018 г. ППЗТМТМ). 

VІІ. Облекчени хипотези на достъп до пазара на труда 

Следващата тенденция в българското законодателство, уреждащо дос-

тъпа до пазара на труда е представена от облекчените хипотези, предвиде-

ни за работници-граждани на трети държави, които законно пребивават на 
територията на Република България, когато са: 

1. лица от български произход – до получаване на разрешение за постоянно 
пребиваване (чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗТМТМ); 

2. лица, работили в предходен период, преди подаване на заявлението за 
достъп до пазара на труда, при условията на международен договор, по който 
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Република България е страна (чл. 8, ал. 2, т. 2, изм. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила 
от 23.05.2018 г.); 

3. лица, работили без разрешение за работа при условията на чл. 9, ал. 3 – 
при продължаване на заетостта над три месеца (чл. 8, ал. 2, т. 3 – това е работник-
гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република България 
от чуждестранния му работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца); 

4. членове на семейство на продължително пребиваващ в Република Бълга-
рия чужденец-гражданин на трета държава (чл. 8, ал. 2, т. 4 ЗТМТМ). 

Особено важно е насърчаването на достъпа до пазара на труда на лица 

от български произход. То беше съществено облекчено с последните изменения 
на ЗТМТМ. Съгласно чл. 8, ал. 3 (нова ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 
г.), лицата от български произход могат да упражняват заетост без разрешение по 
чл. 7, ал. 3, след регистрация от работодателя в Агенцията по заетостта при усло-
вия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. 

Хипотезите, в които не се изисква разрешение за работа, са уредени в чл. 9, 
ал. 1 ЗТМТМ и са следните: 

Не се изисква разрешение по чл. 7, ал. 3 за работници-граждани на трети 
държави тогава, когато: 

1. са посочени в чл. 88 от Кодекса на търговското корабоплаване (23);  
2. са с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република 

България и членовете на техните семейства; 
3. (доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) са с предоставено право 

на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по 
реда на Закона за убежището и на бежанците и членовете на техните семейства; 

4. това е предвидено в международен договор, по който Република Бълга-
рия е страна; 

5. са членове на семейство на български граждани; 
6. са членове на семейство на гражданин на държава-членка на Европейс-

кия съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономичес-
ко пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключе-
ни международни договори с Европейския съюз имат право на свободно дви-
жение; 

7. са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, кон-
сулски и търговски представителства, както и на представителства на междуна-
родни организации в Република България; 

8. официално са акредитирани в Република България кореспонденти на 
чуждестранни средства за масово осведомяване; 
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9. се ползват с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците 
(24); 

10. са търсещи убежище или международна закрила - за трудова дейност, 
организирана в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министер-
ския съвет; 

11. се ползват с правата по чл. 44а, ал. 4 от Закона за чужденците в Репуб-
лика България - до осъществяване на експулсирането (25); 

12. (нова ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) ползват правата по 
чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора (чл. 9, ал. 1)(26). 

VІІІ. Облекчени условия за командировани 

Работник, гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Ре-
публика България от чуждестранния му работодател за срок до три месеца в 
рамките на една година, може да изпълнява определени задачи без разрешение 
за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта (чл. 9, 
ал. 3, доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г. ЗТМТМ). 

Работни, гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Ре-
публика България от чуждестранния му работодател за срок до 6 месеца в рам-
ките на 12 месеца, може да изпълнява определени задачи, свързани с контрола и 
координацията по изпълнението на договор за туристически услуги между чуж-
дестранен туроператор и български туроператор или хотелиер, без разрешение 
за работа, въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта (чл. 
9, ал. 4, доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.). 

Заключение 

Представените няколко тенденции в правната уредба на достъпа до пазара 
на труда в България за граждани на трети страни, имат за цел да го облекчат и 
да намалят бюрократичните спънки. Измененията на законодателството се 
стремят да балансират запазването на правата на българските граждани и граж-
даните на ЕС (както и приравнените на тях) и същевременно да удовлетворят 
нуждите на българския бизнес от работна сила.  

В тази насока засилените консултации с националните работодателски орга-
низации, а също и с лица с нестопанска цел, ангажирани с пазара на труда, е важна 
крачка за разумно и рационално регулиране на пазара на труда. Уреденото право-
мощие на министъра на труда и социалната политика да реагира при изменения на 
ситуацията като ограничава или разрешава достъпа на чужденци (граждани на тре-
ти държави) до пазара на труда е гъвкаво разрешение на българския законодател. 
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Запазването на интереса на българските граждани и на гражданите на ЕС 
(и приравнените) е ясно уредено в изискването за предварително проучване на 
пазара. Тази процедура изглежда силно бюрократична и, по наше мнение, в 
много случаи би отблъснала работодателите да я спазват, дори при риск да не 
си осигурят необходимата работна ръка. 

Тенденцията за увеличените задължения за служебно събиране на инфор-
мация за работодателя от Агенцията по заетостта има за цел да намали бюрок-
ратичната тежест за работодателите и е положителна. 

Следва да се приветстват разпоредбите, облекчаващи достъпа до пазара на 
труда на граждани на трети страни с български произход. Все пак трябва да се 
отбележи, че въпреки дългогодишните усилия за привличане на тези хора в 
България, досега никоя от мерките не е дала значим резултат. 

Бележки 

1. Д-р Любомир Иванов е съветник на заместник министър-председателя по 
икономическата и демографската политика. 

2. https://www.iom.int/key-migration-terms (accessed 29 January 2018). 
3. Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграция-

та 2015 – 2020, приета с решение № 437 на Министерския съвет от 
12.06.2015 г., с. 6, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang 
=bg-BG&Id=963 (accessed 3 February 2018). 

4. Обн. ДВ, бр.153 от 23.12.1998 г., изм., бр.70 от 6.08.1999 г., в сила от 
1.01.2000 г., кн.1/99, стр.464, т.1, 3,№250, посл. изм. изм. и доп. ДВ., бр.101 
от 20 декември 2016 г., доп. ДВ., бр.103 от 27 декември 2016 г. доп. ДВ. 
бр.14 от 13 февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г., изм. ДВ. 
бр.56 от 6 юли 2018г. 

5. Загл. доп. – ДВ, бр. 97 от 2016 г. Обн. ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., посл. 
изм. и доп. ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г. 

6. В сила от 21.05.2016 г. Обн. ДВ. бр. 33 от 26 април 2016г., доп. ДВ. бр. 97 от 
6 декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5 декември 2017г., изм. и доп. 
ДВ. бр.24 от 16 март 2018г. 

7. В сила от 30.09.2016 г. Приет с ПМС № 255 от 29.09.2016 г. Обн. ДВ. бр.79 
от 7 октомври 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 16 юни 2017 г., изм. и доп. 
ДВ. бр.79 от 3 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 25 май 2018 г. 

8. Engage in commercial activities in Bulgaria according to the statutory procedure 
and at least ten full-time employment jobs for Bulgarian citizens have been created as 
a result of the said activities and maintained during the period of stay, unless other- 
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wise agreed in an international treaty which has been ratified, promulgated and 
entered into force for the Republic of Bulgaria, whereas the requirement shall be 
valid for each one partner separately; the same conditions shall apply to each 
manager separately (Art. 24, para. 1, item 2 - amended, SG No. 42/2001, 
supplemented, SG No. 37/2003, SG No. 9/2011, amended, SG No. 97/2016); 

9. are representatives of foreign companies registered in the Bulgarian Chamber of 
Commerce and Industry, after verification and assessment of the submitted 
documents regarding the activity and tax compliance of the company, and 
regarding the planned activities of the representation (Art. 24, para 1, item 6 - 
amended, SG No. 42/2001, SG No. 97/2016); are financially secure parents of 
Bulgarian citizens or of a foreigner holder of a permanent residence permit 
where the documents certifying family relations that are issued abroad have been 
recognised or admitted for execution and have been registered pursuant to the 
Bulgarian law (Art. 24, para 1, item 7 - supplemented, SG No. 37/2003, 
amended, SG No. 97/2016); have been admitted for long-term medical treatment 
at a medical establishment, have available sufficient finances for treatment and 
support, so that they are not an encumbrance on the social security systems, and 
their health condition requires continuous care for them by qualified medical 
staff (Art. 24, para 1, item 8 - amended, SG No. 70/2004, SG No. 97/2016); 

10. have received the right to pension in accordance with the legislation of the 
Republic of Bulgaria, their country of origin or another country and possess 
sufficient means to subsist in Bulgaria (Art. 24, para 1, item 10 - amended, SG 
No. 23/2013) 

11. are other members of the household of a foreigners who a members of the staff 
of a diplomatic mission or consular post, or of a representation of an 
international organisation accredited in the Republic of Bulgaria and to members 
of their families, or his/her private domestic helpers. 

12. wish to perform non-profit activities after obtaining a permission from the 
Ministry of Justice or have received an endorsement from the Religious Affairs 
Directorate of the Council of Ministers in accordance with the Religious 
Denominations Act, in their capacity as foreign religious officials invited by the 
central leaderships of the registered religious denominations. 

13. Членове на АОБР са: Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК), 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Members of AOBE 
are the Association of Industrial Capital in Bulgaria, Bulgarian Industrial 



И. Илиева. Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция 
на граждани от трети страни в България 

273 

Association – Union of the Bulgarian Business, Bulgarian Chamber of 
Commerce and the Confederation of Employers and Industrialist in Bulgaria, 
https://aobe.bg/, [accessed 15.08.2018]. 

14. https://aobe.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE% 
D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4 
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0% 
B3%D1%80%D0%B0/, последно посетен на 11 август 2018 г. 

15. Обнародвани в ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г. 
16. Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г., в сила от 25.05.2018 г. 
17. В сила от 08.02.2008 г. Обн. ДВ. бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.41 

от 2 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 септември 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 
14 декември 2010 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.9 от 28 
януари 2011 г., изм. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011 г., изм. ДВ. бр.61 от 9 август 
2011 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 март 
2014 г., доп. ДВ. бр.80 от 16 октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 
април 2016 г., изм. ДВ. бр.59 от 29 юли 2016 г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октом-
ври 2017 г. 

18. Това са лица, за които не се изисква разрешение за достъп до трудовия па-
зар: чл. 9, ал. 1, т. 2. с разрешение за дългосрочно или постоянно пребива-
ване в Република България и членовете на техните семейства; 3. (доп. ДВ, 
бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) с предоставено право на убежище 
или с предоставена международна закрила в Република България по реда 
на Закона за убежището и бежанците и членовете на техните семейства; 4. 
за които това е предвидено в международен договор, по който Република 
България е страна; 5. които са членове на семейство на български гражда-
ни; 6. които са членове на семейство на гражданин на държава - членка на 
Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по 
силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат 
право на свободно движение 

19. Article 33k (New, SG No. 9/2011), para. 1 (Supplemented, SG No. 43/2011, 
effective 15.06.2011, amended, SG No. 33/2016, effective 21.05.2016, SG No. 
97/2017) Foreigners who are highly qualified workers within the meaning of the 
Labour Migration and Labour Mobility Act and hold a visa pursuant to Article 
15, Paragraph 1 or a prolonged-stay permit for the Republic of Bulgaria on other 
grounds may obtain a residence and work permit of the "EU Blue Card" type. 
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 Para. 2 (Amended and supplemented, SG No. 43/2011, effective 15.06.2011, 
amended, SG No. 70/2013, SG No. 97/2017) The permit referred to in Paragraph 
1 shall be issued pursuant to a decision by the bodies of the Ministry of Labour 
and Social Policy for a period of up to 4 years. In case the term of the relevant 
employment contract is shorter, the permit shall be issued for a period equal to 
the contract term plus three months, and may be extended where there are 
grounds for reissuance thereof. 

20. Чл. 8, ал. 3 (Нова ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Лицата по 
ал. 2, т. 1 (лица от български произход – до получаване на разрешение за 
постоянно пребиваване) може да упражняват заетост без разрешение по чл. 
7, ал. 3 след регистрация от работодателя в Агенцията по заетостта при ус-
ловия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. 

21. Чл. 9, ал. 3 (Доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Работник-
гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република Бъл-
гария от чуждестранния му работодател за срок до три месеца в рамките на 
12 месеца, може да изпълнява определени задачи без разрешение за работа 
въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта. 

 Чл. 9, ал. 4 (Доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Работник-
гражданин на трета държава, командирован или изпратен в Република Бъл-
гария от чуждестранния му работодател за срок до 6 месеца в рамките на 12 
месеца, може да изпълнява определени задачи, свързани с контрола и коор-
динацията по изпълнението на договор за туристически услуги между чуж-
дестранен туроператор и български туроператор или хотелиер, без разре-
шение за работа, въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по зае-
тостта. 

22. Чл. 24, ал. 3 (Доп. ДВ, бр. 97 от 2017 г., доп. ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 
23.05.2018 г.) Сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на кален-
дарната година съгласно чл. 24л от Закона за чужденците в Република Бъл-
гария се регистрира от Агенцията по заетостта въз основа на подадена от 
работодателя декларация и при условия и по ред, определени с правилника 
за прилагане на закона. 

23. Чл. 88 КТМ (Изм. ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. ДВ, бр. 113 от 2002 г., изм. ДВ, 
бр. 85 от 2010 г.) (1) Корабният екипаж на търговски кораби се комплекто-
ва от квалифицирани морски лица. Не по-малко от 25 на сто от длъжности-
те на управленско и оперативно ниво и не по-малко от 25 на сто от длъж-
ностите на изпълнителско ниво са български граждани 
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24. Чл. 29, ал. 3ЗУБ (Изм. ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., изм. ДВ, 
бр. 33 от 2016 г., в сила от 21.05.2016 г., изм. ДВ, бр. 97 от 2016 г.) Чужде-
нецът има право на достъп до пазара на труда, включително да участва по 
програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или по линия на 
международно или европейско финансиране, ако производството не прик-
лючи до три месеца от подаването на молбата му за международна закрила 
поради независещи от него причини. 

25.  Article 44a Foreigners in the Republic of Bulgaria Act (New, SG No. 42/2001) (1) 
(Previous text of Article 44a, SG No. 23/2013) No foreigner under a coercive 
administrative measure of expulsion shall be expelled to a country where the life and 
freedom thereof are jeopardised and the said foreigner is endangered by persecution, 
torture, or inhuman or degrading treatment. (4) (New, SG No. 23/2013, effective 
1.05.2013, amended, SG No. 33/2016, effective 21.05.2016) If one year has elapsed 
since the issue of the order referred to in Paragraph 2 and the foreigner could not be 
expelled in a safe third country, he/she should be granted temporary access to the 
labour market in accordance with the terms and procedure referred to in the Labour 
Migration and Labour Mobility Act, until the time of expulsion. 

26. The opportunity created by Article 25 from the LCTHB presents a key provision 
(amended – SG No. 24/2018, effective since 23.05.2018). In the hypothesis, 
when a person-victim of trafficking in human beings is not a Bulgarian citizen (a 
third-country national), he/she shall be granted a special protection status for the 
duration of the criminal proceedings if this person agrees to cooperate with the 
authorities in detecting traffickers. The special protection includes, first and 
foremost, the granting of a permit for long-term residence in the territory of the 
Republic of Bulgaria for third-country nationals – complying with the Foreigners 
in the Republic of Bulgaria Law. 

Литература 

1. HAWLEY H. Amos (1950) Human Ecology: a Theory of Community Struc-
ture, New York, The Ronal Press, XVI 

2. LUCA, Ala (2016) Reglamentarea migratiei fortei de munca la nivel interna-
tional si national, (teza de doctorat) Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Drept, Departamentul Drept International si European. 

3. KAMENOVA, T. Labor migration: the new Bulgarian regulation, the EU per-
spective, in CIRCO, I., VILICS, G., ILIEVA, I., KAMENOVA, T. and TSANKOV, V. 
(2003) Migration. Ausrian, Bulgarian, EU Legislation. Ed. By Dr. T. Kamenova: Aus-
trian Science and Research Liaison Office Sofia, Bulgarian Academy of Sciences. 



Известия 
2018  •  том 62  •  №3 

276 

4. СРЕДКОВА, Кр. (2006) Поредни недоразумения в трудовото законо-
дателство с европейско оправдание, Съвременно право, № 2, 7-20 

5. СРЕДКОВА, Кр. (2009) Трудовото право на Европейския съюз и 
българската правна система, Актуални проблеми на трудовото и 

осигурителното право, т. 3, С., УИ „Св. Кл. Охридски“. 
6. ИВАНОВ, Любомир, (2017) Мерки за решаване на демографските 

проблеми. Business Club. 11, стр. 17-20. 
7. ИЛИЕВА, Ирена. (2018) Трансгранична миграция. Cross-border migra-

tion regulation. Juridical training courses at the level of the Cross-Border Juridical 
Centers. Editura SITECH, p. 311-403. 

8. МАРКОВА, Пламенка. (2009) Правата на работниците мигранти,  
9. ЙОНКОВА, Надежда. (2018) Отражение на политиките на ЕС по 

интеграцията на имигранти върху националното законодателство на Република 
България. Принудителната миграция: регионални и национални измерения на 

глобалния проблем, Авангард Прима. 
 

TENDENCIES IN THE LEGISLATION ON LEGAL LABOUR 

MIGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN BULGARIA 

Irena Ilieva 

Abstract 

Тhe article is aimed at presenting the main tendencies in the legislation on legal labour 
migration of third-country nationals in Bulgaria. The focus is on the enhanced cooperation and 
consultations with the national employers’ organizations and the the nationally represented 
organizations of the workers and employees; the requirement of preliminary survey of the 
labour market by the employer; the enhanced official collection of information, as well the 
facilitated labour market access hypotheses. 
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Ключови думи: 

трудово възнагражде-
ние, допълнителни тру-
дови възнаграждения, 
възнаграждение за про-
дължителна работа, 
„клас прослужено вре-
ме“. 

 Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит поставя многобройни практически проблеми, по 
които е формирана богата съдебна и административна практика, а често 
е представлявало интерес и в трудовоправната доктрина. Целта на това 
изложение е да систематизира част от проблемните въпроси в материята, 
като се опита да потърси техните отговори. 
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Въведение 

Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и про-
фесионален опит е отдавна познато на българската трудовоправна система, но 
едва ли би било преувеличено да се каже, че уредбата му и към момента е дис-
кусионна. „Исторически то е било предвидено като възнаграждение за клас на 

чиновниците по Закона за държавните служители от 1922 г. С Кодекса на 

труда от 1951 г. то беше разпростряно върху всички лица, работещи по тру-

дово правоотношение.“ (Мръчков, 2015, с. 410) е уредено в чл. 12 от Наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата (вж. по-подробно Стайков, 
2007, с. 28; Мингов, 2007, с. 34, Мръчков, 2015, с. 410-412). 
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Отменената през 2007 г. Наредба за допълнителните и други трудови въз-
награждения предвиждаше допълнително трудово възнаграждение за продъл-
жителна работа (известно още като „клас прослужено време“). Терминът е при-
добил гражданственост и все още се употребява, макар, че с приемането на сега 
действащата Наредба за структурата и организацията на работната заплата за-
конодателната концепция при уредбата на това допълнително възнаграждение 
беше променена и доразвита. Идеята беше възнаграждението да се обвърже не 
просто с придобития стаж, а и с натрупваната в годините по-висока лична ква-
лификация, знания, умения и рутина. Именно това трябваше да отрази и промя-
ната в наименованието му: правото на допълнително възнаграждение възниква 
въз основа на прослуженото време, но и на придобития през това време профе-
сионален опит.  

И до днес противници на съществуването на разглежданото плащане под-
чертават, че то е наследство от социалистическото законодателство и е непозна-
то на повечето съвременни западноевропейски правни системи. Някои автори 
застъпват, че само по себе си възнаграждението за трудов стаж и професиона-
лен опит представлява дискриминационна практика, поставяща в по-
неблагоприятно положение младите, спрямо възрастните служители, често пъти 
за еднакъв и равностоен труд. Поддръжниците на обратната теза също излагат 
убедителни аргументи – например, че ежегодното гарантирано увеличаване на 
заплатата повишава мотивацията на работниците и служителите и е предпос-
тавка за тяхната лоялност. Евентуалното му премахване ще намали размера на 
доходите и би имало негативен социален ефект. Представители на синдикални-
те организации често посочват, че отпадането на надбавката за прослужено 
време на държавните служители през 2012 г. е довело именно до подобни нега-
тивни ефекти (вж. Йорданов, 2012, с. 49; Христовска, 2014, с. 41).  

Аргументите „за“ и „против“ допълнителното трудово възнаграждение за 
придобит трудов стаж и професионален опит са систематизирани и в едноименна 
статия на проф. Васил Мръчков (Мръчков, 2017). Както посочва авторът в заклю-
чителните си думи, „допълнителното възнаграждение за придобит трудов 

стаж и професионален опит – от въпрос за един от елементите от съдържа-

нието на индивидуалното трудово правоотношение – за размера на това въз-

награждение, в последните години промени своите измерения. То се превърна в 

национален въпрос на колективните трудови правоотношения, по който спорът 

се води на национално равнище между представителните синдикални и работо-

дателски организации, съпроводен с висок градус на социално напрежение. Това 

изисква проблемът да се върне на своето естествено място, което му отреж-
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дат чл. 3-3е КТ – в Националния съвет за тристранно сътрудничество, с учас-

тието на представителните синдикални и работодателски организации и на 

правителството, което е обстойно уредено като въпрос на диалог между соци-

алните партньори помежду им, и между тях и представители на правителст-

вото. Искам особено да подчертая – с активното и умело участие на предста-

вители на правителството за постигане на неговото доброволно и общо прием-

ливо разрешение.“ Казано с други думи, за никого вече не е тайна „политизиране-
то“ на въпроса, затова и доктрината се оказва принудена да формулира призиви 
за решаването му с адекватни правни механизми.  

Излишно е тук да се фокусираме върху темата доколко целесъобразно е 
съществуването на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов 
стаж и професионален опит, въпреки, че напълно споделям аргументите за не-
говото запазване. По правната си същност то представлява (част от) възнаграж-
дението за положения труд, осигурява възмездността на труда (Радоилски, 
1948) и премахването му без съмнение ще разклати и без това нестабилния ба-
ланс на пазара на труда у нас. Може да се приеме, разбира се, че при това въз-
награждение не става дума за реално съществуваща, а за презюмирана разлика в 
начина на работа, която работодателят „възмездява“ с изплащане на допълни-
телното възнаграждение. „Законодателят презюмира, че след като служите-

лят натрупва стаж, той увеличава своите знания и умения, съответно рабо-

ти по-добре, по-бързо, по-ефективно и т.н. Презумпцията е необорима и се 

основава на формалното натрупване на стажа, като игнорира наличието или 

липсата на обективна разлика в работата на служителя.“ (Гевренова, 2017, с. 
379). Необорими презумпции, обаче, се въвеждат точно там, където житейската 
логика ги оправдава; предположението се основава на онези връзки и взаимоот-
ношения между фактите в действителността, които обикновено нормално съ-
ществуват (Павлова, 1995, с. 108; Средкова, 2010, с. 116). Безсмислено е да се 
отрича, че по принцип натрупването на опит води до повишаване на качеството 
на труда, дори да е възможно в отделни случаи да има изключения. Затова и 
повечето автори в българската правна литература накратко обобщават основа-
нието за изплащане на това възнаграждение в „допълнителните лични качества“ 
на работника или служителя, натрупани в течение на времето и в хода на рабо-
тата (Средкова, 2011, с. 310). 

В следващите редове ще бъде обърнато внимание на някои от по-често 
възникващите въпроси по прилагането на чл. 12 НСОРЗ. Изложението не пре-
тендира за изчерпателност, а по-скоро за фокусиране върху проблемни аспекти 
в материята. 
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1. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж 
и професионален опит за работа при един и същи работодател 

Най-ясна е ситуацията с възникването и определянето на размера на до-
пълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професиона-
лен опит при работа за един и същи работодател. Необходимо е работникът или 
служителят да има минимум една година стаж, за да възникне правото да полу-
чава такова плащане. Минималният му размер е определен с ПМС № 147 от 
29.06.2007 г. – 0,6 на сто месечно върху основната работна заплата за всяка го-
дина придобит трудов стаж и професионален опит. По пътя на колективното 
или индивидуалното трудово преговаряне този размер може да бъде увеличен, 
напр. на 1 на сто. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение се уве-
личава с придобиването на всяка следваща година трудов стаж (вж. по-
подробно Гонева, Донев, Колева, 2007, с. 59-64). 

Съгласно чл. 12, ал. 2 НСОРЗ за придобит трудов стаж и професионален 
опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през 
което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предпри-
ятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. Възможно е, например, 
служителят първоначално да е назначен като технически сътрудник, впоследст-
вие да стане експерт по продажбите, офис мениджър и т.н. – целият му предхо-
ден стаж в същото предприятие се зачита за целите на допълнителното трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. „Всички пери-
оди от време, през които работникът или служителят работи при съответ-

ния работодател, следва да бъдат признавани. Към тях се отнасят, както 

натрупаният стаж по конкретното правоотношение, така и стажът, приз-

нат по реда на Кодекса на труда, по предходни правоотношения между същи-

те субекти.“ (Великова, 2010). 
Понякога в практиката възникват колебания по въпроса следва ли времето, 

в което работникът или служителят не полага труд поради ползването на раз-
лични видове отпуски – по майчинство, временна неработоспособност, непла-
тени отпуски и пр. – да се взема предвид за целите на определянето на разглеж-
даното допълнително трудово възнаграждение. Отговорът на този въпрос зави-
си от това, дали съответният период се признава за трудов стаж. На Интернетс-
траницата на МТСП, в рубриката „Често задавани въпроси“, са дадени разясне-
ния в посочения смисъл, напр. за отпуските по майчинство: „Съгласно чл. 163, 
ал. 10 и 164, ал. 4 КТ времето, през което се полза отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ – 

за бременност и раждане и по чл. 164, ал. 1 КТ – за отглеждане на дете до 2-
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годишната му възраст, се признава за трудов стаж. Този трудов стаж се 

взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаг-

раждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като приз-

натият на това основание трудов стаж е зачетен за такъв като време, през 

което е съществувало трудово правоотношение на същата длъжност или 

професия.“ В случаите, в които периодът не се зачита за трудов стаж, обаче, 
(напр. неплатен отпуск в размер над 30 работни дни в една календарна година – 
вж. чл. 160, ал. 3 КТ), той няма да се зачете и за целите на определянето на до-
пълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професиона-
лен опит.  

Въпреки, че отчита връзката между времето, което се признава за стаж, и 
правото на допълнително трудово възнаграждение, А. Великова прави заключе-
ние, с което ми е трудно да се съглася изцяло: „Наредбата ограничава тези 
периоди от време само до хипотези, в които лицата са упражнявали трудова 

дейност. … Житейски и правно е наложено разбирането, че само това са пе-

риодите, в които се трупа практически опит, подобряват се уменията за ра-

бота и се повишава качеството на работната сила.“ (Великова, 2010, с. 162). 
Очевидно, в период на временна неработоспособност не се подобряват умения-
та за работа, но това не означава, че не се придобива стаж, на базата на който 
ще последва и увеличение на разглежданото допълнително трудово възнаграж-
дение. Изложението на авторката, обаче, е верно в друга насока: не всички пе-
риоди, които се признават за трудов стаж, се зачитат и за целите на определяне 
на допълнителното трудово възнаграждение, като по-конкретно тук става дума 
за времето, през което не е съществувало трудово правоотношение (напр. чл. 
355, ал. 1, т. 7 КТ – време, през което работникът или служителят е останал без 
работа и е получавал обезщетение за безработица). Причината, както се разяс-
нява в отговор, публикуван на Интернет-страницата на МТСП, е, че този трудов 
стаж не е „придобит в предприятие“, затова и не се взема предвид при опреде-
ляне на размера на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит.  

Нерядко възникват колебания и по въпроса за изчисляването на допълни-
телното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в случа-
ите на работа при непълно работно време. Според чл. 355, ал. 2 КТ за един ден 
трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е ра-
ботил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за 
деня по едно или няколко трудови правоотношения. Следователно, в общия 
случай, ако едно лице работи по трудово правоотношение 4 или повече часа на 
ден, то по принцип ще придобива „пълен“ трудов стаж (Симеонова, 2007, с. 
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253). Естествено, за него възниква и правото на допълнително трудово възнаг-
раждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Объркването може 
би идва от разпоредбата на чл. 12, ал. 8 НСОРЗ, която съдържа специално пра-
вило за случаите на работа при непълно работно време по повече на брой тру-
дови правоотношения (вж. по-долу, т. 3) – тогава възнаграждение се заплаща по 
всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна про-
дължителност на работното време. Това, обаче, не променя факта, че дори тру-
довото правоотношение да е само едно и по него да е договорено непълно ра-
ботно време, работодателят ще дължи допълнително възнаграждение в минима-
лен размер 0,6 на сто върху основната работна заплата съобразно времето, което 
се признава за стаж. Разбира се, обикновено то ще е по-малко като крайна сума, 
защото ще се изчислява върху основна заплата, определена за непълно работно 
време. 

2. Зачитане на трудов стаж и професионален опит, 

придобит преди възникването на трудовото правоотношение 

Отчитането на предходния трудов стаж на работника или служителя в дру-
го предприятие за целите на изчисляването на разглежданото допълнително 
възнаграждение е значително по-проблемно от гледна точка на работодателите, 
тъй като за тях често изглежда нелогично да плащат повече само заради факта, 
че служителят е полагал труд на друго място. Затова в проектите на трудови 
договори, предлагани от работодателите, много пъти се срещат клаузи от типа, 
че страните се съгласяват за липсата на предходен професионален опит за конк-
ретната длъжност или за признаването само на малка част от него като работа 
на същата или сходна позиция.  

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата въвежда 
детайлни правила кои периоди трябва да бъдат отчетени като предходен профе-
сионален опит, но в крайна сметка позволява на работодателите да ги интерпре-
тират доста свободно. Според чл. 12, ал. 4 НСОРЗ при определяне размера на 
допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професио-
нален опит работодателят трябва да отчита и: 

• трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предпри-
ятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда 
на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия; 

• времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали 
трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по 
сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболя-
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ване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, тру-
дова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност по-
ради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство; 

• трудовия стаж, придобит в друга държава-членка, на същата, сходна или 
със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служите-
ли, които са български граждани или граждани на някоя от държавите-членки, 
както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законо-
дателството на съответните държави; 

• времето, през което без трудово правоотношение българските граждани 
или гражданите на държава-членка, както и членовете на техните семейства са 
упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите-
членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в 
Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и 
майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова зло-
полука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо 
заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законода-
телството на съответните държави (вж. по-подробно Тодорова, 2014, с. 43). 

Същевременно НСОРЗ предвижда, че условията, при които се зачита сход-
ният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колекти-
вен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работ-
ната заплата в предприятието. Браншовият колективен трудов договор, ако за 
съответния бранш е сключен такъв, обикновено посочва предприятия в бранша, 
предходната работа в които (на същата или сходна длъжност) се зачита за про-
фесионален опит. Така например в разпоредбата на чл. 33 от действащия Бран-
шов колективен трудов договор за бранш Енергетиката подробно са регламен-
тирани условията и редът за определяне на размерите на това възнаграждение.  

Във вътрешните правила за работната заплата в предприятието, които пред-
ставляват „вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на 
труда“ (чл. 22, ал. 1 НСОРЗ), работодателите често се опитват максимално да 
ограничат възможностите за зачитане на предходния опит в друго предприятие за 
целите на изчисляването на допълнителното трудово възнаграждение за придо-
бит трудов стаж и професионален опит. (Тази уредба е част от задължителното 
съдържание на вътрешните правила за работната заплата, каквито всеки работо-
дател е длъжен да утвърди (Дичева & Тодорова, 2016, с. 222; Гевренова, 2007, с. 
212–215)). Мотивите обикновено се свеждат до спецификите в организацията на 
работата, които отличават съществено изпълнението дори на същите или сходни 
длъжности от работата при други работодатели. В някои случаи това е оправдано, 
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независимо от съвпадението на длъжностното наименование – очевидно работата 
на продавач-консултанта в магазин за конфекция не е същата като тази на прода-
вач-консултанта в офис на мобилен оператор. Други хипотези могат да се опре-
делят като „гранични“: едва ли трудовата функция на касиерите във веригите за 
хранителни стоки е толкова различна, че да оправдаят изключването на предход-
ния опит на същата длъжност в магазин от друга верига за целите на определяне 
на възнаграждението. Във всички случаи е препоръчително правилата за зачитане 
на предходен трудов стаж и професионален опит да са регламентирани подробно 
във вътрешните актове на работодателя и още преди сключването на трудовия 
договор да са изяснени между страните, за да се избегнат възможни бъдещи спо-
рове. Най-малкото е некоректно спрямо бъдещия служител в хода на преговорите 
около сключването на трудовия договор да се дискутира само размерът на основ-
ната работна заплата, а едва при подписването му той да научи, че работодателят 
не признава никаква или много малка част от предходния му стаж и опит за цели-
те на изчисляването на допълнителното възнаграждение. 

Въпросът за правните последици от непостигане на изрична уговорка между 
страните по индивидуалното трудово правоотношение за размера на трудовия 
стаж, който ще бъде взет предвид при определяне на размера на допълнителното 
трудово възнаграждение по чл. 12 НСОРЗ, е изследван и в цитираната по-горе 
студия на А. Великова (Великова, 2010, с. 170). Великова приема, че при липса на 
браншов колективен трудов договор, обвързващ работодателя, и при неясни и 
твърде широки формулировки във вътрешните правила за работната заплата 
(каквито често се срещат), не е изключено между страните да възникне спор, чие-
то решаване, съгласно чл. 357 КТ, е от компетентността на съда. „Дори в хода на 
съдебното производство да не може да бъде установена еднотипност на рабо-

тите, длъжностите или професиите, може да бъде установено сходство, кое-

то на собствено основание създава задължение за работодателя да начислява и 

заплаща допълнително трудово възнаграждение.“ Неясно, обаче, как авторката 
достига до извода, че такава претенция не може да се предяви в случай, че трудо-
вото правоотношение е прекратено. („Дължимост на допълнително трудово 

възнаграждение по чл. 12 НСОРЗ след прекратяване на правоотношението не 

може да се обоснове и да се създаде задължение на работодателя да заплати 

такова възнаграждение за минало време.“) Не виждам пречка претенцията да се 
насочи и към минал период, стига да е в рамките на установения давностен срок 
за предявяване на иска. Става дума за дължимо и неизплатено парично задълже-
ние и ако служителят успее да докаже тези обстоятелства, няма пречка работода-
телят да бъде осъден да плати и за минал период.  



А. Александров.  
Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 

285 

3. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж 

и професионален опит при едновременна работа по повече трудови 

правоотношения 

Както беше посочено, според чл. 12, ал. 8 НСОРЗ допълнителното трудово 
възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действи-
телно отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на 
работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно 
работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съот-
ветната месечна продължителност на работното време. Ако работник или слу-
жител работи по основен трудов договор 8 часа и има втори трудов договор, 

то той има право на допълнително трудово възнаграждение само по основ-

ното трудово правоотношение. В случай, че по първия трудов договор ра-

ботникът или служителят работи на непълно работно време, той има право и 

на допълнително трудово възнаграждение и по втори трудов договор само за 

времето, с което се допълва продължителността на работното време до 8 

часа. (Указания на МТСП № ПК 25/1/23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата). 

Прилагането на това правило действително може да „ощети“ служителя в 
случай, че за работата си по основното си трудово правоотношение получава по-
ниско възнаграждение от това по договора за допълнителен труд. Не е изключе-
на, например, хипотеза, в която по основен трудов договор на 8 часа основната 
заплата е 800 лв., а по втори трудов договор за външно съвместителство се полу-
чава основно възнаграждение от 1000 лв. Служителят, обаче, няма правото да 
избира по кой договор да му се изчислява допълнителното трудово възнагражде-
ние за придобит трудов стаж и професионален опит – в описаната ситуация то се 
дължи само по основното трудово правоотношение (Дичева, 2017).  

Съгласно писмо изх. № 94-ДД-494/26.02.2007 г. на МТСП в случай, че по 
време на неплатен отпуск работник или служител работи по втори трудов дого-
вор, трудовият стаж ще му бъде зачетен при втория работодател. Това означава, 
че и допълнителното трудово възнаграждение за стаж трябва да се начисли при 
втория работодател. 

4. Други често поставяни въпроси във връзка с допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 

На Интернетстраницата на МТСП често се поставят някои типични въпро-
си, свързани с разглежданото допълнително трудово възнаграждение. Затова и 
тук са разгледани накратко част от тях: 
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• Среща се грешното разбиране, че пенсионерите нямат право на до-

пълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професио-

нален опит към основната си работна заплата, когато продължават да ра-

ботят по трудово правоотношение, защото получават и пенсия. „Това не е 

така, ако са налице условията на чл. 12 НСОРЗ. Обстоятелството, че работ-

никът или служителят е пенсионер, не го лишава от правото на допълнително 

месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, ако 

са изпълнени условията по Наредбата за получаването му. Следва да се има 

предвид, че трудовият стаж, придобит преди сключването на трудовия дого-

вор с лицето-пенсионер се взема предвид от работодателя, само когато пре-

дишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер 

работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ).“ (Отговор на ад-
министрацията на МТСП в рубриката „Често поставяни въпроси“). 

• Много от работещите и към момента мъже са подлежали на задъл-

жителна наборна военна служба и са я отслужили. Често такива работници 

и служители поставят и темата дали това време следва да им се зачита за 

стаж.  

Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за 
осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна 
служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на 
пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски, съгласно 
действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж се 
дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет.  

Посоченото правило има значение за изчисляване на осигурителния стаж 
за целите на пенсионното осигуряване, а не на трудовия стаж на работника или 
служителя. Поради изложеното, по принцип наборната военна служба не влияе 
върху размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов 
стаж и професионален опит. Тук, обаче, се налага едно съществено уточнение: 
според отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения 
от 1993 г., за „продължителна работа“ се зачиташе и времето, прекарано в ре-
довна военна служба и в Строителните войски. Оттук произтичат два извода: 

А) Ако трудовият договор е сключен преди 2007 г. при действието на от-
менената НДДТВ, времето на редовна военна служба е следвало да бъде зачете-
но за продължителна работа по силата на чл. 3, ал. 2, т. 4 НДДТВ (отм.). В зак-
лючителните разпоредби на сега действащата НСОРЗ (§ 1, т. 1) е предвидено, че 
за работници и служители, които към момента на влизане в сила на Наредбата 
се намират в трудово правоотношение със същия работодател (както и в случа-
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ите на промяна на работодателя по чл. 123 и 123а КТ), размерът на допълнител-
ното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен 
по реда на Наредбата, не може да бъде по-малък от размера на допълнителното 
трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и по-
лучавано в размер по реда на отменената Наредба за допълнителните и други 
трудови възнаграждения (вж. също Богомилова, 2008). Следователно, времето 
на редовна военна служба и до днес има значение при „заварените“ случаи – за 
трудови правоотношения, възникнали преди 2007 г. 

Б) Ако трудовият договор се сключва при действието на новата НРСОРЗ, 
времето на редовна военна служба не се зачита, тъй като тя не може да се ква-
лифицира като „същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или 
професия“. 

• Промяната на работодателя по смисъла на чл. 123 и чл. 123а КТ не 

следва да води до влошаване на условията на труд, в това число и до зап-

лащането на труда. 

Промяната на работодателя е вид изменение на трудовото правоотноше-
ние, при което спрямо една от страните по това правоотношение – работодате-
ля, настъпва правоприемство. Правната уредба на този институт в българското 
трудово право се съдържа основно в разпоредбите на чл. 123 и чл. 123а КТ, къ-
дето са посочени възможните форми на промяна (например, преобразуване на 
дружества, промяна на собствеността, отдаване на предприятието под наем, 
аренда и т.н.) и най-важните им последици. Стопанският живот разкрива все 
повече възможни форми на промяна, които правовият ред трябва да установи и 
свърже с конкретни правни последици. Тук се разкрива и съществената социал-
на ценност на режима – да не се допусне засегнатите от промяната работници и 
служители да понесат негативите от едно решение, което по принцип зависи от 
преценката на работодателите и на което персоналът трудно би могъл да повли-
яе. Трудовоправният режим на промяната на работодателя гарантира запазване-
то на заетостта, и то при съществувалите преди промяната условия на труд 
(Александров, 2011). 

Ето защо и чл. 12, ал. 3 НСОРЗ изрично указва, че в случаите по чл. 123 и 
123а КТ при определянето на допълнителното възнаграждение за придобит тру-
дов стаж и професионален опит се зачита и времето, през което работникът или 
служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя. На 
това правило трябва изрично да се акцентира, предвид разпространената прак-
тика при промяна на работодателя да се сключват допълнителни споразумения 
с работниците и служителите, които често изменят съществуващите условия на 
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труд и могат да засегнат получаваните възнагражденията (вж. по-подробно 
Александров, 2017, с. 236). 

• Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж 

и професионален опит е допълнително трудово възнаграждение „с постоя-

нен характер“. 

Съгласно чл. 15 НСОРЗ, с постоянен характер са допълнителните трудови 
възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“ или за научна сте-
пен „доктор на науките“ и за придобит трудов стаж и професионален опит. Ос-
вен тях за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и до-
пълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полага-
щото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единс-
твено от отработеното време (Гевренова, 2017). 

Дали дадено допълнително трудово възнаграждение се определя като такова 
с постоянен характер или не, има важно практическо значение във връзка с из-
числяване на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ и на 
обезщетения, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение. И в два-
та случая за база служи брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ 
този, в който възниква основанието за съответното плащане. При възнаграждени-
ето за платен годишен отпуск е необходимо в месеца – база работникът или слу-
жителят да има отработени най-малко 10 работни дни. Ако по някаква причина 
(напр. ползване на друг вид отпуск) през този месец са отработени по-малко от 10 
работни дни, за база се взема предишният месец или най-близкият месец назад 
във времето, който отговаря на това изискване. При изчисляване на обезщетения-
та по Кодекса на труда базовият месец е месецът, предхождащ този, в който е 
възникнало основанието за обезщетението (или последното получено от работни-
ка или служителя брутно трудово възнаграждение), без да се поставя изискване за 
минимален брой отработени дни през този месец. Извън посочената разлика, пра-
вилата за определяне на брутното трудово възнаграждение, от което се изчисля-
ват възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ и обезщетенията 
по чл. 228 КТ, са еднакви. Те са детайлно регламентирани в чл. 17-19 НСОРЗ. В 
брутното трудово възнаграждение за целите на тези плащания, освен основната 
работна заплата за отработеното време, се включват още и допълнителните тру-
дови възнаграждения, определени с НСОРЗ, с друг нормативен акт, с колективен 
или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които 
имат постоянен характер (чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ). 

Накратко, допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов 
стаж и професионален опит има значение не само като елемент на работната 
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заплата, а и при изчисляването на други компенсационни плащания по трудово-
то правоотношение. Ако например при прекратяване на трудовото правоотно-
шение не се спази срокът на предизвестие, а вместо него се изплати обезщете-
ние за неспазено предизвестие, това възнаграждение също ще повлияе на раз-
мера на обезщетението. Поради това и неслучайно сред задължителните рекви-
зити на трудовия договор още към момента на сключването му присъстват ос-
новното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както 
и периодичността на тяхното изплащане (чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ).  

• В практиката все пак е открит способ за избягване на „натрупване-

то“ на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит, но прилагането му изисква съгласие на работника 

или служителя. 

В преговорите, предшестващи сключването на индивидуалния трудов до-
говор, страните често дискутират размера на нетното възнаграждение, без да 
навлизат в детайли относно неговите компоненти. За бъдещия работник или 
служител е важно, че ще получава, например, „чиста“ сума от 1500 лв. на месец, 
без значение каква ще е основната заплата, допълнителните трудови възнаграж-
дения, респективно брутното трудово възнаграждение. Уговореното между 
страните нетно възнаграждение обикновено не е обвързано с конкретен период, 
след който да бъде променяно, но фактически при действащата законова уредба 
работодателят е длъжен ежегодно да увеличава възнаграждението с поне 0,6 на 
сто, когато служителят придобие още една пълна година трудов стаж. За да 
избегнат този ефект и да запазят първоначално договорения нетен размер на 
възнаграждението, някои работодатели предлагат ежегодно на служителите да 
подпишат допълнително споразумение към трудовия договор, по силата на кое-
то основната работна заплата съответно се намалява, за да „компенсира“ увели-
чаването на допълнителното трудово възнаграждение.  

Формално-юридически не съществува пречка за използването на този меха-
низъм. Съгласно чл. 119 КТ, трудовото правоотношение може да се изменя с 
писмено съгласие между страните за определено или неопределено време, и не са 
въведени никакви ограничения колко често може да става това. Етичността и 
добросъвестността, обаче, изискват към такива действия да се подхожда само при 
действително наличие на предварителна уговорка и свободно дадено от служите-
ля съгласие. Принуждаването на работниците и служителите да подписват до-
пълнителни споразумения за намаляване на основната заплата от страх да не за-
губят работата си би било злоупотреба от страна на работодателя и най-малкото 
ще повлияе негативно на трудовата атмосфера в предприятието. Като краен ефект 
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„спестените“ увеличения на работните заплати могат да доведат до понижаване 
на мотивацията на персонала и производителността на труда. Едва ли е нужно да 
се аргументира, че подобни тенденции са нежелателни и могат да навредят на 
интересите и на двете страни по трудовото правоотношение. 

Заключение 

Без съмнение допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и 
професионален опит е допълнителен разход на работодателите за труд и не е 
учудваща тяхната съпротива срещу него. Да се прикриват истинските причини за 
тази съпротива зад благовидни доводи като създаване на недискриминационна 
атмосфера в трудовия колектив и др. подобни е най-малкото наивно. По-скоро 
работодателите трябва да се съсредоточат върху това как да определят справед-
ливо това възнаграждение и да го дължат на служители, които действително имат 
по-голям професионален опит, рутина и умения. Законодателят им е оставил дос-
татъчно поле за действия, което за съжаление често остава неоползотворено, по 
пътя на създаването на детайлна вътрешна нормативна уредба. Вътрешните пра-
вила за работната заплата следва точно, ясно и конкретно да определят кой пред-
ходен опит на служителите ще се зачита и по какъв начин той следва да бъде 
удостоверен пред работодателя. За съжаление, практиката познава много случаи, 
при които във вътрешните правила за работната заплата просто се възпроизвеж-
дат текстове от НСОРЗ, което всъщност е безсмислено и ненужно.  

Препоръки могат да се отправят и към дейността на контролните органи по 
спазване на трудовото законодателство. Тя като че ли не е достатъчно активна 
при проверката на правилата за формиране на допълнителното трудово възнаг-
раждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Действително, сво-
бодата на договаряне допуска страните по трудовото правоотношение да посо-
чат в трудовия договор, че служителят няма предходен стаж и опит на съответ-
ната позиция, съответно, че не му се дължи такова възнаграждение. Когато, 
обаче, контролен орган установи, че лицето е работило на същата длъжност при 
друг работодател и това обстоятелство е отразено в трудовата му книжка, би 
следвало да може да даде поне предписания за начисляване и изплащане на 
допълнителното трудово възнаграждение, защото е налице явно заобикаляне на 
закона, каквото не може да бъде толерирано.  

Накрая, желателно е и самите служители да отстояват по-категорично тру-
довите си права и да настояват за полагаемите им се възнаграждения. Вярно е, 
че понякога икономическата принуда ги кара да се „съгласяват“ с очевидно 
неизгодни условия в предлаганите им договори, но все пак, колкото повече ра-
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ботниците и служителите познават и настояват за спазването на трудовите им 
права, толкова повече се „дисциплинират“ и работодателите. Впрочем, не слу-
чайно колективната защита на трудовите интереси, осъществявана от синди-
калните организации, се е доказала като най-ефективен механизъм в преговори-
те с работодателите, и може само да се съжалява, че днешното ниво на синди-
кализма у нас е твърде разклатено. Това, обаче, е широка тема, излизаща извън 
предмета на това изследване. 
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Въведение 

Развитието и трайното установяване на принципите на индустриалното 
общество създават различна визия и тенденция към належащо доразвитие на 
принципите, същността и насоките на социалната защита. Същевременно, изп-
равено пред цифровизация на производството, обществото радикално видоиз-
меня характера на институтите за равноправие, защитата от социален маргина-
лизъм и изолация на субектите от пазара на труда. Още в периода 2007 – 2009 г. 
Европейската комисия предоставя финансова подкрепа за мащабен изследова-
телски проект, насочен към разширяване на знанията за социалното въздействие 
на информационните и комуникационните технологии (Nett et al., 2010). Една от 
причините е опасението, че работата в условията на цифровизация може да създа- 
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де проблеми по отношение на социалното благосъстояние на наетите лица. Не-
що повече – очертава се ситуация на неравномерно разпределение на ползите и 
рисковете от новите ситуации (Благойчева, 2011) – пред голяма част от населе-
нието стои рискът от трудно приспособяване или оставане без работа и разчи-
тане на подкрепа от социалнозащитните системи. 

Представляваща институт и политика на новия социален ред, социалната 
защита се възприема, като установена рамка на координирани политики и за-
щитни действия за балансиране на социалната справедливост, чрез политики за 
защита от бедността, главно на ниво системи на социално подпомагане, но и 
предвид нови мерки за укрепване пазарите на труда. Това обуславя актуалност-
та на проблематиката и провокира интереса на авторите за изследването ѝ в 
различни аспекти. 

Във връзка с това, целта на тази статия е да се анализират рамките и стра-
тегиите на социалната защита в условията на цифровизация и новата индустри-
ална революция, като се акцентира на мерките, необходими за съхранение пра-
вата на работещите и за защита на техните индивидуалните личностни права. 
Обект на изследване са принципите и стратегиите на социална защита в техни-
те универсални, общоевропейски и национални рамки, относно мерките и поли-
тиките, насочени към правата на работещите лица. 

За осъществяване на поставената цел, авторите си поставят следните задачи: 
а) да изведат основните рамки на социалната защита по специфика на дефинира-
нето им в общите световни стратегии и стратегиите и политиките на обединена 
Европа, б) на нивото на изнесените принципи да се изведат типичните тенденции 
на политиката по социална защита и откроят необходимите, предвид защита пра-
вата на работещите, мерки в условията на новото дигитално общество. 

Методологичната основа на изследването е свързана с комплексното из-
ползване на утвърдени в доктрината методи като: сравнително-правен, формал-
но-юридически и общонаучни методи на познание – индукция, дедукция, ана-
лиз и синтез. 

1. Особености на социалната защита в условията 
на дигиталното общество и новата индустриална революция 

Четвъртата индустриална революция, като трайно установено следствие от 
цифровизирането на производството, касае въздействие и трансформация на 
производствата на две основни нива. От една страна, основата, на която почива 
индустриалната революция, така, както е заложено в Индустрия 4.0, са интели-
гентни, свързани, вградени и цифрово интегрирани системи, които подпомагат 
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в голяма степен автоматизирането и автономното управление на производстве-
ните процеси – индустриален „Интернет на нещата“ (Industrial Internet of Things 
– IioT), симулации, добавена/виртуална реалност (VR/AR), автономни роботи, 
облачни технологии (Cloud computing), киберсигурност, триизмерно/адитивно 
отпечатване (3D printing), хоризонтална и вертикална системна интеграция, 
анализи в големи информационни масиви (Big Data), изкуствен интелект и ког-
нитивни системи, машинно самообучение, интелигентни мобилни приложения 
(мobile applications), блокчейн технологии. Цифрово базираните бизнес модели, 
обаче, пренаписват познатите до сега правила за бизнес конкуренция, насърча-
вайки подхода „победителят получава всичко“ (Valenduc, Vendramin, 2016), а 
победителите са цифровите стоки и услуги, които, ограничавайки използването 
на човешкия ресурс, изпреварват конкурентите си (Brynjolfsson, McAfee, 2015). 

От друга страна касае се за изграждане на взаимно свързани системи, обе-
диняващи човешки, интелектуални и технологични продукти, които чрез дирек-
тно сътрудничество, производствени и логистични връзки могат дори да се ин-
тегрират интелигентно с обща цел – ефективно, адаптивно и гъвкаво производс-
тво. Това най-общо включва кибер-физични системи, интернет на нещата и 
изчисления в облак (Hermann, 2016) (Jasperneite, 2012) (Kagermann, 2013). Кон-
цепциите за Индустрия 4.0 придобиват известност чрез Консорциума за индус-
триален интернет (ICC), който я определя, като „интеграция на сложни физи-
чески машини и вградени системи и устройства с мрежови сензори и софтуер, 
които се използват, за да могат да се подобрят процесите на предвиждане, конт-
рол и планиране за по-добри бизнес и обществени резултати (Industrial Internet 
Consortium, 2013). Важността на промените се подчертава не само от икономис-
тите, но и от изследователите в областта на социалните и управленските науки 
(Vendramin and Valenduc 2002, Orlikowski 2010). Някои дори признават, че ор-
ганизационната промяна е важен предвестник за разгръщането на потенциала 
на цифровите технологии (Brynjolfsson, McAfee (2015), макар да пропускат 
подробностите относно социалните стратегии за промяната. 

Като първооснова на идеологията и политиката, в рамките на общите евро-
пейски политики, понятието „Индустрия 4.0“ води началото си от д-р Хенинг 
Кагерман през 2011 г., когато основните идеи за развитие на Индустрия 4.0 за 
първи път са публикувани и стават основата за Манифест за индустрия 4.0, 
представен през 2013 г. от немската Национална академия за наука и инженерс-
тво (Аcatech) (Андреева, А; Йолова, Г., 2018). Като нова стъпка за организация 
и управление на веригата за създаване на добавена стойност в рамките на пъл-
ния цикъл на производството (Plattform Industrie 4.0, 2014), терминът Индустрия 
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4.0 (Industrie 4.0) се дефинира за първи път от Федералното правителство на 
Германия, като основна инициатива за приемане на високотехнологична страте-
гия за развитие на немската индустрия през 2011 г. (част от стратегията High-
Tech Strategy 2020 for Germany). Доразвитие на тенденциите в рамките на Съю-
за е Стратегията „Европа 2020“, оповестена през март 2010 г. като стратегия 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, COM(2010) за „излизане от кри-
зата и за подготовка на икономиката на ЕС за предизвикателствата на следва-
щото десетилетие.“ Последната предлага визия за постигане на високи нива на 
заетост, производителност и социално сближаване чрез конкретни действия на 
равнището на ЕС и на отделните държави при обща цел – по пътя на интелиген-
тен, устойчив и ориентиран към обществото растеж.  

В доразвитие на Стратегия Европа 2020 е и Стратегията за Цифровия еди-
нен пазар за Европа от 2015 г. с основна цел разширяване на цифровата иконо-
мика и повишаване конкурентоспособността на ЕС в областта на цифровите 
технологии, чрез комплекс от законодателни и други мерки, обособени в три 
„стълба“ – по-добър достъп до онлайн продукти и услуги, по-добри условия за 
развитие и процъфтяване на цифровите мрежи и услуги и стимулиране на рас-
тежа на европейската цифрова икономика. 

Синхронизация на ниво национална визия е изградената Концепция за 
цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), приета с 
решение № 37 от 30 август 2017 г. на Министерския съвет, чиято цел е да се 
създадат предпоставки и обща визия за модернизиране, автоматизиране и кон-
курентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългос-
рочен план (2017 – 2030), така, че, както е заложено, към 2030 г. България да се 
разпознава като регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на 
продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0. 

Тясната обвързаност на нарастващите тенденции по дигитализация на про-
изводството със загубата на работни места и свързаното с това нарушаване на 
баланса на социалния ред предизвика нови тенденции пред принципите на со-
циалната защита, превръщаща се вече и във все по-голяма степен в защита „на 
индустрията, фирмите или работните места…“. През септември 2010 г. Комиси-
ята по растеж утвърждава важността на социалната защита и на заетостта във 
времена на криза, като признава, че добре работещите системи за социална за-
щита са абсолютно необходимите „съставки” на устойчивия растеж.  

В концептуален план, а и предвид изискванията на конкретните системи, 
социалната защита е установена на две основни плоскости – с оглед стратегия-
та на Световната банка и на нивото на европейските общностни политики. 
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В Стратегия на Световната Банка (СБ) за социална защита и заетост 2012 – 2022 
г. изрично се дефинират приоритетите за устойчив растеж в новите условия на 
цифровото общество, а именно – подкрепата на социалната защита и програми-
те за заетост, като условия за намаляване на бедността чрез устойчив растеж. 
Предвид насоките на разработката се акцентира на философията от „опреснява-
не“ на социалната защита и стратегиите за пазара на труда, в рамките на четири 
основни индикативни стратегически направления, а именно: разширяване на 
подобрените индивидуални програми към изграждане на системи за социална 
защита; засилване на фокуса върху държави с ниски доходи и нестабилност; 
наблягане върху насърчаването на възможностите и на прехраната като основен 
елемент от дейностите и по-нататъшно надграждане върху ключовите силни 
страни в областите на знанието, иновациите и резултатите. 

В посочения смисъл се подчертава и акцентира на разбирането, че „ефек-
тивни, резултатни и справедливи системи за социална защита директно намаля-
ват бедността и неравенството и създават гъвкавост при оказване помощ за ин-
дивидите и семействата, балансират харченето и спестяването и се справят с 
шоковете. Но и двете (системите на социална защита и политиките за заетост) 
насърчават възможностите, производителността и растежа, основно чрез създа-
ване на човешки капитал, активи и достъп до работни места, и освобождават 
семействата за производствени инвестиции, тъй като създават по-голямо чувст-
во за сигурност.“ 

В посочения смисъл стратегията на социална защита е изградена на три ос-
новни принципа. Първите два принципа – на превенция и защита, касаят пряко 
приоритетна закрила на реализирани социални рискове, посредством механиз-
мите на социалното осигуряване. Значим по отношение защита на трудовите 
права на личността е принципът на поощряване, свързан пряко с качествено 
различни възможности и актуални, адаптирани предвид средата средства за 
реализиране на трудови доходи, основно чрез „обвързване“ с по-добри работни 
места и възможности“, респ. гъвкави форми на заетост, насърчаващи и удължа-
ващи способността за наемане на работа и съответната му защита от безработи-
ца и изпадане в социална уязвимост. Налице е трайна тенденция по изместване 
центъра на програмите и стратегиите за социална защита от закрила на марги-
нализираните групи, по отношение на които се реализират продължително и 
трайно социални плащания, към форми на защита, насочени директно към акту-
ални форми на заетост, позволяващи реализиране на доходи за издръжка чрез 
престиране на работна сила. В този смисъл, докато първата разработена от Све-
товната банка стратегия за социалната защита и заетостта (2001) дава приоритет 
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на механизми, насочени към социално подпомагане на уязвимите обществени 
групи, то по-нататъшното ѝ доразвитие пряко засяга философията на необхо-
димостта за преодоляване на социалното неравенство чрез пряко включване на 
лицата в осигуряване на трудовореализирани доходи. Така очевидно е налице 
изместване на фокуса от системи за социално осигуряване, дефинирани на ниво 
„Изграждане на системите за социална защита“ и „Управление на социалното 
осигуряване“ към „Социално осигуряване и регулиране на заетостта: защита на 
работниците и създаване на добри работни места“. 

На нивото на европейските общностни политики основна философия в 
разбирането на новите ценности на социалния ред е Европейският стълб за со-
циални права. Разработването му води началото си от речта на председателя на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер през 2015 г. „За състоянието на Съю-
за“, в доразвитие на която, на „Социална среща на върха за справедливост на 
заетостта и растежа“ (Гьотеборг, 17 ноември 2017 г.) се подписва Междуинсти-
туционалната прокламация между ЕК, Съвета и ЕП. Предвид последното и в 
Становище на Икономическия и социален съвет на тема: „Европейският стълб 
на социалните права и ролята на организираното гражданско общество“, 12 
март 2018 г., се определя, че „целта на Европейския стълб на социалните права 
е да служи като ръководство за ефективна заетост и социални резултати при 
предприемането на действия в отговор на настоящите и бъдещите предизвика-
телства, които са пряко насочени към удовлетворяване на основните потребнос-
ти на хората...“ Европейският стълб на социалните права (ЕССП) съдържа 20 
принципа /права, които са разпределени в три големи групи, съответно – І. Рав-
ни възможности и достъп до пазара на труда, ІІ. Справедливи условия на труд, 
ІІІ. Социална закрила и приобщаване. 

Безспорно е, че ЕССП е трайно ориентиран към закрила на работните мес-
та и адекватност на мерките за защита на трудовите правоотношения и в по-
малка степен на мерките, следващи загубата на работно място и системите на 
социалното подпомагане на ниво безработица, въпреки тенденциите ѝ по нарас-
тване в условията на цифровите, широколентови производства. На тази основа 
Европейската комисия препоръчва на държавите-членки да се съсредоточат 
върху три групи основни политики: 1) активни политики на пазара на труда и 
политики, които гарантират, че работниците се ползват с адекватно ниво на 
социална защита, сравнимо с това, с което се ползват сега; 2) фискални прераз-
пределителни политики, водещи до намаляване на неравенството, които могат 
да бъдат разглеждани и като инструмент за повишаване на доверието в социал-
ната система (Patulny, 2005); 3) политики в областта на образованието и обуче-
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нието, гарантиращи, че работната сила разполага с необходимите умения за 
развитие в цифровата икономика (European Commission, 2017). 

Предвид така очертаните тенденции в мерките и политиките на социална 
защита в общата европейска философия, насоките на социалната защита, реф-
лектиращи върху взаимоотношенията по престиране на труд и адекватността на 
работните места в новия индустриален ред, следва да се очертаят на следните 
основни нива: 

1. Коренна промяна във философията за социалната защита – тя измества 
фокуса на мерките от защита на уязвими социални групи с реализирани социал-
ни рискове, към подкрепата им за възстановяване на реални трудови правоот-
ношения и самостоятелно реализиране на доходи. В този смисъл е и разбиране-
то на ЕИСК, че бъдещето на заетостта би трябвало да бъде ключов приоритет в 
дебатите относно европейския стълб на социалните права.  

2. Строго акцентиране на изискванията за справедливи условия на труд с 
основна грижа относно правилата на заплащане, въвеждане на ясни процедури 
и срокове за договаряне на работните заплати на различните равнища, намаля-
ване дела на нископлатените работници и работещите бедни (с цел достигане на 
равнища, съответно под 15% и 7%), трайно установяване и минимални стандар-
ти за защита на труда на работещите в дигиталната икономика и новите форми 
на труд. 

3. Реорганизиране на системата на социална защита в посока, ориентирана 
към работещите лица и то така, че, както се подчертава, „да предоставя защита 
на работещите без оглед на формите, връзките и отношенията в трудовата им 
дейност“. 

4. Трансформиране разбирането на технократското общество в разбиране 
на нуждата от нова социална и правна философия, ориентирана тясно към пот-
ребностите на индивида. В този смисъл насоките следва да са в посока устано-
вяване принципи за обучение през целия живот, създаване и трайно изграждане 
на цифрови, социални и междудисциплинарни умения чрез насрещни гаранции 
и ангажименти за предоставянето и усвояването им. В този смисъл и ИСС, в 
становището си Бъдещето на труда: предизвикателства на четвъртата индустри-
ална революция(19.02.2018г.) „социалният аспект на промените е изключително 
важен, защото балансира процеса на технологичния напредък и растежа, като го 
пренася и върху социалния живот, в разпределението и преразпределението на 
доходите“. 

5. Засилване ролята на синдикалното сдружаване и обща воля на ниво 
синдикални организации за провеждане и последователно прилагане на ЕССП в 
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насоките социален диалог, стабилизиране на синдикалните организации, колек-
тивно трудово договаряне, изтъкнати като най-добрият начин да се гарантират 
по-добри условия на труд и трудови права. 

Ключов подход за намаляване на бедността е ефективното преразпределе-
ние на финансовите ресурси и разширяване на възможностите за индивидуален 
избор чрез комбинирани, правилно насочени мерки и програми (Благойчева, 
2012). Затова и системата за социална защита във всяка отделна страна се изг-
ражда според конкретните ѝ икономически, обществено-политически, културни 
и други условия. В посочения смисъл е и насърчаването на търсенето на нови 
форми за защита на работещите в новите, респ. алтернативни, форми на заетост 
лица, но нуждаещи се също от социална сигурност и синдикална защита. По 
този въпрос вече съществуват някои инициативи за социален диалог. Добър 
пример в това отношение е синдикалната организация IG Metall в Германия, 
която създаде интернет платформата faircrowdwork.org, предоставяща насоки на 
работещите в условията на краудуъркинг, като паралелно и съвместно с други 
заинтересовани страни разработи Кодекс за поведение на платформите на рабо-
тещите в условията на краудуъркинг.  

2. Мерки за защита на правата и интересите 
на работещите лица – насоки и тенденции 

Съвременната икономика преминава процес на дигитална трансформация, 
която не само е технологична, но оказва и комплексно влияние върху общест-
вените отношения в различни сфери. Предвид обекта на това изследване, инте-
рес представлява отражението ѝ върху правата и интересите на работниците и 
служителите, респ. мерките, които се предприемат на ниво ЕС и следва да се 
транспонират в отделните страни-членки. Българската икономика и съответно 
пазарът на труда у нас, все още не са навлезли в „активната фаза“ на влияние на 
тези процеси. В отговор на въздействието на Четвъртата индустриална револю-
ция е необходимо да бъдат разработени комплексни мерки и съответно предп-
риети координирани действия на държавата в лицето на компетентните инсти-
туции, синдикални и работодателски организации, представители на науката и 
образованието и гражданското общество. Никога до сега развитието на иконо-
миката и респективно отражението ѝ върху правата на работещите не е изиск-
вало толкова бързи и адекватни мерки за превенция спрямо рисковете на техно-
логичните процеси. 

През отделните периоди в развитието на трудовото право и конкретно в 
еволюцията на трудовите права, субектите, участващи в процеса, са били отно-
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сително константни, като в началото основна е ролята на работниците и служи-
телите за извоюване закрилата от страна на държавата на техните трудови пра-
ва. През XXI в. източниците на трудовото право обхващат една многопластова 
и богата система от актове на различни субекти и с различен териториален пе-
риметър на действие, които предлагат комплексна защита на индивидуалните и 
колективните трудови права. За съжаление, навлизането на четвъртата индуст-
риална революция успя да промени толкова бързо обществените отношения в 
сферата на труда, че тези актове се оказват и в момента недостатъчни, за да се 
разчита на стабилна гаранция в уредбата на трудовите и осигурителните права 
на работещите. „Промените са толкова фундаментални, че от историческа глед-
на точка човечеството никога досега не е било в епоха, която да носи толкова 
голямо очакване за просперитет, но и за потенциална опасност“. (1) 

Работниците и служителите са считани традиционно за „слабата“ страна в 
трудовоправната връзка. Те са тези, които търпят директно рисковете от всяка 
промяна в трудовия процес. В тази ситуация, при която пазарът на труда е под 
прякото влияние на комплекс от фактори, свързани с дигитализацията на трудо-
вите процеси, навлизането на нови форми на заетост, роботизация и др., подк-
репата за работещите следва да бъде паралелна от няколко страни и с участието 
на максимално много заинтересовани субекти. 

На първо място, следва да бъде отчетена връзката на нивото на развитие на 
икономиката с професионалния живот на работниците и служителите. Влияние-
то на цифровизацията е толкова мащабно, че има своите отражения не само във 
всички сфери на обществения живот, но и директно в личната сфера на физи-
ческите лица. Във връзка с това неминуемо е влиянието, което тя оказва върху 
трудовите права на работниците и служителите и като цяло върху техния про-
фесионален път. (Андреева, А., Йолова, Г., 2018). Вид гаранция, за да се отгово-
ри на високите изисквания спрямо работната сила в технологичното общество и 
да се противодейства на негативното влияние, което се очаква в близко бъдеще 
в резултат на цифровизацията и дигитализацията в работните процеси е „адек-
ватност на образованието“ (Dimitrova, 2016). 

Човешкият фактор към момента е най-значимият в трудовия процес. Ра-
ботниците и служителите са носителите на работната сила и именно тя се явява 
сърцевината, около която се изгражда трудовоправната връзка. Бързото техно-
логично развитие в условията на четвъртата индустриална революция поставя 
под въпрос редица институти и понятия, считани за традиционни в правната 
философия и доктрината. Сред тях е и понятието „субект на правото“, което е 
предмет на дискусионни форуми и научни изследвания и анализи, предвид нав-
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лизането на роботите в процеса на труд, респ. прехвърлянето на редица трудови 
функции към тях. (Андреева, А., Йолова, Г., 2018). Голямото предизвикателство 
спрямо Европа, респ. към страните-членки е да гарантират подходящи умения 
на работниците си в бъдеще, така че старият континент да запази своята конку-
рентоспособност, хората да запазят работните си места или да бъдат пренасоче-
ни към други подходящи за тях, но интегрирани в трудовия процес. 

Новите условия, пред които е изправена икономиката под въздействието на 
цифровизацията, пораждат и нови социални рискове. Адекватно на това, като 
разработване и прилагане на мерки следва да бъде и поведението на всички 
заинтересовани страни – публичните институции, социалните партньори и 
гражданското общество. С техните обединени усилия трябва да са наложи нов 
модел на влияние върху работниците и служителите. От една страна, е въздейс-
твието върху тях по посока придобиването на знания, умения и компетентнос-
ти, адекватни на потребностите на технологичната икономическа среда. В този 
образователен в широк смисъл процес следва да се включат множество субекти. 
Държавата и социалните партньори са тези, които следва да инициират процеса 
и да разработят политика в дългосрочен и краткосрочен план за обучение на 
работниците, съответстващо на тяхната възраст и сектор на заетост. „Ученето 
през целия живот, по-специално във връзка с цифровите умения, ще бъде необ-
ходимост за всички хора, което ще изисква все повече гъвкавост от страна на 
отделните лица, дружествата и всички системи за образование и обучение.“ (2) 

Необходимостта от нови умения за работниците и служителите следва да 
се обвърже и с новите форми на трудова заетост. Разгледан по този начин, 
проблемът показва обвързаност на трудовоправна и търговскоправна проблема-
тика в общия контекст – предизвикателствата на технологичното общество. 

Паралелното съществуване на традиционни дружества (възприети като 
т.нар. „отговорни дружества“ с постоянен персонал) и „гъвкави организации“, 
при които се ползват основно лица, работещи в условията на „краудуъркинг“, 
създава диференциация сред търговците в качеството им на работодатели. Пър-
вите разчитат на сегмента работници и служители от „консервативното поколе-
ние“, за които промяната на технологичното общество създава ситуация на 
страх и несигурност и те предпочитат запазване на работната позиция дори при 
по-ниски нива на заплащане. Вторите са актуални със своята гъвкавост и адап-
тивност към дигитализацията, респ. пазара на труда. Работещите в условията на 
„краудуъркинг“ са представители на новото поколение работници, които съче-
тават лично и работно време посредством нови или модификация на традици-
онните институти (гъвкаво работно време, място на работа и др.) Очевидно 
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цифровизацията предлага нови възможности за видове заетост и за разнообраз-
ни модели за кариера (BMAS, 2015). Но също така създава нови "сиви зони" във 
връзка с трудовите права и достъпа до социално благосъстояние, а това вече е 
сериозно предизвикателство (European Commission, 2016). 

За съжаление, технологичното развитие изпреварва развитието на системи-
те за социална сигурност и към момента те не са пригодени да поемат предиз-
викателството на нюансите във формите на „нетипична“ заетост. Ще е необхо-
димо изграждане на допълнителна нормативна рамка, задаваща нови правила и 
отговорности за урегулиране на новите форми трудови правоотношения. 

В обобщение можем да направим извод, че заетостта в условията на диги-
тализация се променя, както при традиционните, така и при гъвкавите дружест-
ва. Това налага разработването на мерки за адекватност, както от страна на ра-
ботодателите за гарантиране правата на работниците, така и спрямо самите ра-
ботници, за да придобият новите умения, изисквани от тях. 

Въпросите, свързани с учене през целия живот, иновативни практики за 
създаване на знания, трансформация на формалното образование, насърчаване 
на нови форми на оценяване и др. са сред приоритетните разисквани от ЕИСК. 
Те са само част от темите, изследвани в процеса на изграждане на система от 
мерки с цел гарантиране правата на работещите и създаването на навременен, 
действащ модел на социална защита в условията на цифрова икономика. 

Заключение 

Направеният анализ позволява да бъдат направени някои изводи и обоб-
щения. Традиционното разбиране за същността и отговорността на субектите на 
трудовото правоотношение се трансформират и търпят своята еволюция. От 
една страна, в динамиката на технологичната икономика и с оглед навлизането 
на новите форми на трудова заетост се размива границата между работник или 
служител и работодател. От това следват не само последици, налагащи преос-
мисляне на доктриналните концепции в трудовоправната доктрина, но и редица 
ефекти, касаещи като цяло промяна в моделите на социално-осигурителната и 
данъчната система. 

От друга страна субектите на колективното трудово правоотношение при-
добиват все по-значима роля в процеса на трансформация на икономиката и 
респективно, в извършването на реформи в регулаторната среда. 

Системите на социална защита като традиционно свързани със социалното 
подпомагане на маргинализирани членове на обществото, все по-често измест-
ват центъра на приоритетите си и пряко насочват системите си от мерки към 
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регулиране и защита на трудовата заетост. Това се налага от нарастващата тен-
денция на трайна безработица и заемане на работните места от автоматизирани 
системи, създаваща, от своя страна, непосилни и дългосрочни разходи за систе-
мите на социално осигуряване. Същевременно, обаче, това предполага две тен-
денции – спешни мерки по осигуряване на гъвкави и алтернативни форми на 
заетост, пряко ориентирани към пазара на работна сила от една страна, и от 
друга – необходимост от създаване на дигитални умения на лицата предвид 
необходимостта от трайното им присъствие на пазара на труда в рамките на 
трудоспособният им живот. 
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CHALLENGES AND TENDENCIES IN FRONT OF THE SOCIAL PROTECTION 
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIETY 

Andiyana Andreeva, Galina Yolova 

Abstract 

The article analyzes the frameworks and strategies of social protection in the conditions 
of digitization and the new fourth industrial revolution. The focus is on the measures needed 
to keep and protect the individual personal rights of the workers and employees. Based on the 
analysis, conclusions, summaries and recommendations are made. 

Key words: social protection, digital society, social protection policy. 
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 Научното изследване разглежда тенденцията за сближаване на норма-
тивната уредба и взаимно проникване на отделни елементи между дър-
жавите, принадлежащи към различни правни системи: на common law и 
civil law . Поддържа се научната теза за наличие на конвергенция в сфе-
рата на договорното право чрез проникване на договорни форми от 
англо-американската практика в държавите, възприели континенталното 
право като договор за франчайз, дистрибуторство, факторинг. В матери-
ята на несъстоятелността националните законодателства в Европа след-
ват в основата си гл. 11 от Bankruptcy Code на САЩ по пътя на сключва-
не на споразумение (приемане на план за реорганизация) между длъжни-
ка и кредиторите му. 
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Въведение 

Обективно действащите обществени процеси представиха пред законода-
телството ни множество проблеми, които изискват адекватно нормативно ре-
шение. Паралелно с тях, изграждането на съвременно законодателство поражда 
и необходимостта от актуализиране на действащите доктринални тези и кон-
цепции. Правото следва динамиката на съвременната икономика и непрекъсна-
то се адаптира и актуализира по начин да създаде адекватен механизъм за регу-
лиране на съвременните обществени отношения. 
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Актуалността на проблематиката се обуславя от процеса на глобализа-
ция в икономиката и необходимостта от създаване на модерно търговско зако-
нодателство, което да отговаря на реалните отношения. 

Научната теза на това изследване е, че процесът на глобализацията в ико-
номиката обуслови тенденцията към сближаване на отделните правни системи: 
на common law (общо право) и civil law (гражданско право), които до този мо-
мент традиционно се представят като противоположни по действие и правни 
принципи. Основният аргумент за техните различия е, че те са свързани със 
специфичните исторически условия, култура, ценности и политическо развитие, 
в резултат на което са възникнали и са еволюирали във времето. Но, изследвай-
ки тяхното развитие на съвременния етап, се констатира процес на сближаване 
на регламенти, непосредствено свързани с приложението на договора в търгов-
ската практика и в материята относно търговската несъстоятелност. 

Целта на тази статия е чрез комплексен нормативен анализ да се обосно-
ве наличието на процес на взаимно проникване на нормативни решения между 
системата на common law и системата на civil law в сферите на договорното 

право и търговската несъстоятелност. 

Предмет на изследване е нормативната уредба, свързана с учението за 
търговските договори и с института на търговската несъстоятелност. 

За постигането на целта се реализират следните задачи: 1) анализ на поня-
тието конвергенция в правото и систематизиране на отделните й разновиднос-
ти; 2) анализ на процеса на конвергенция в сферата на договорното право; 3) 
анализ на процеса на нормативно сближаване в уредбата на търговската несъс-
тоятелност; 

Методологията на изследването включва прилагане на следните методи: 
нормативен, исторически, сравнителноправен, синтез, индукция и дедукция. 

1. Понятие за конвергенция в правото 

Процесът на икономическата конвергенция е официално признат процес в 
специализираната икономическа литература, свързан най-вече с процеса на гло-
бализацията (Младенова, 2015, с. 7). Този процес се отрази и на развитието на 
правото като регулатор на обществените отношения. Сближаването на отделни 
правни институти и законови норми в отделни икономически изследвания се 
определя като форма на формална конвергенция (Неделчев, 2012). 

Идеята за глобализация в сферата на правото се свързва с 1990 година, ко-
гато Е. Ламбер (Хвалеев, 2008) представя свой възглед по проблема за конвер-
генцията на Международен конгрес по сравнително право в Париж. Основната 
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поддържана теза на този специален форум е, че процесът засяга не всички дър-
жави, а само тези, които се намират на едно и също ниво на развитие. Други 
автори ( Шергенг & Нафикова, 2015, с. 179) аргументират, че сближаването е 
възможно на основата на общите ценности в правото, неговите принципи за 
достъпност, справедливост, равенство, които са отразени в правните институти 
и понятия. Във връзка с това са систематизирани четири направления на правна 
конвергенция, а именно :  

а) чрез създаване на хибридни правни системи – наблюдава се в държа-
вите, които исторически са били под влияние на различни правни системи, във 
връзка с това се посочват Шотландия, Квебек и щата Луизиана;  

б) чрез създаване на регионални или междудържавни правни системи – 
право на Европейския съюз;  

в) чрез унифициране на международното право; 
г) чрез трансформация на правото в страните, които традиционно се отна-

сят към различни типове правни системи, от една страна, на общото право и 
системата на гражданското право  

Сега в правната теория съществуват отделни разработки и становища 
(Третьякова, 2012), които също констатират процес на сближаване на системата 
на общото право и системата на континенталното право. В изследванията си 
Марченко (2011, с. 268) разглежда конвергенцията със следните две значения :  

а) в широк смисъл, като конвергенцията се определя като процес на раз-
витие на правните системи в едно направление;  

б) в тесен смисъл, който отразява взаимодействието и взаимното про-
никване на отделни елементи от правните системи в отделните национал-
ни законодателства.  

От тази позиция, сближаването в отделни национални законодателства, по 
наше мнение, е в сфери, тясно свързани с регулирането на обществени отноше-
ния в икономиката. Във връзка с това, основната теза в това изследване е, че 
акцентът на конвергенция на правото на съвременния етап е застъпен значител-
но в следните две сфери: в сферата на търговското договорно право и в 
уредбата на търговската несъстоятелността.  

2. Процесът на конвергенцията в търговското договорно право 

Значимостта относно регулирането на търговските отношения проличава в 
единния подход на държавите, които създават специални законодателни актове 
в тази сфера. Първият кодифициран акт е Френският търговски кодекс от 1807 г 
(Code de commerce). В Германия се създава Общ германски кодекс, който от 
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1869 г. е в сила за всички германски държави. Република България също прите-
жава традиции при регулиране на търговските отношения още с приемането на 
първия ни Търговски закон (ТЗ) в сила от 1.01.1898 г. Той е взаимстван от гер-
манския търговски кодекс (1890) чрез унгарския търговски закон. През 1991 г. 
се възстановява специална нормативна уредба относно извършването на тър-
говска дейност с приемане на действащия Търговски закон (ТЗ).  

Процесът на взаимодействие в нормативно отношение между отделните 
държави е основание в литературата да се признае реципирането на отделни 
норми и институти като първи исторически признат способ за конвергенция 
(Михайленко, 2014). Специално за континенталноправната система се приема, 
че тя се развива на основата на средновековното римско право (Wieacker, 1981, 

p. 258). Поради това и древното римско право се приема за правен фундамент, 
въз основа на който са се развивали отделните европейски национални законо-
дателства. 

На съвременния етап, в литературата е изразена тезата, че общото право, 
особено това, което се прилага в САЩ, и гражданското право на континента са 
подчинени на процеса на конвергенция, поради факта, че притежават общи 

исторически корени от римското право, откъдето произлизат. На тази основа 
професор Едуард Ре (1961, с. 447) аргументира тезата, че влиянието на римско-
то право е по-широко, защото концепциите, терминологията и универсалността 
се вливат и в английското право. Доразвитие на този извод намираме и в изс-
ледванията на James Gordley (1991, с. 263), който достига до заключението, че 
„съвременната философия не успява да осигури нова основа за съгласувана 
доктринална система в областта на договорното право“. Интересът към римско-
то право сега е значителен не само в държавите, които са възприели романската 
система (Франция, Германия,България), но и в САЩ, особено с учението за 
облигацията (McGinn, 2012). Основната причина е, че римското частно право е 
изключително гъвкаво като юридически конструкции и доктрини, което в из-
вестна степен успява да му придаде наднационален характер. Завръщането към 
неговите постулати в правната теория настъпи прогресивно паралелно с извър-
шващата се икономическа реформа (Зайков, 2012). Във връзка с това, показа-
телно е, че в съвременната търговска практика особено значение придобиха 
определен вид договори, означавани още в древното римско право под наиме-
нованието ненаименувани договори. Те намират и трайно присъствие в дър-
жавите, възприели общото право. Прилагането им в съвременната практика в 
държавите, възприели континенталноправната система е показателен пример за 
проникване на договорни форми от англо-американското право в държавите, 
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възприели континенталното право. Към категорията търговски ненаименувани 
договори, приложими в съвременната действителност, без да е налице изричен 
регламент, т.е при липса на писано право за тях, са договорите за франчайз, 
дистрибуторство, факторинг (Бъчварова, 2015).  

Анализирането на родовото понятие ненаименувани договори е тясно обвър-
зано с идеите на римската юриспруденция, но се намира и в непосредствена връз-
ка с развитието на правната теория сега ( Rabban, 2013). Най-съществената спе-
цифика отлика при тях, в сравнение с уредените от нормите на правото договори, 
е начинът на осъществявяне на насрещните задължения между страните. В 
правната теория, като основен отграничителен правен белег се посочва, че „една 
от страните извършва известна престация срещу обещана от другата страна конт-
рапрестация“ (Андреев, 1992, с. 377). Ненаименуваните договори по начало са от 
категорията на неформалните съглашения. Особеното при тях е по повод начал-
ния момент на възникване на задължението, който не е към фазата на постигане 
на съгласие от страните, а към момента, когато едната страна вече е изпълнила 
своето обещание и на това основание. Идеята за допустимостта на ненаименува-
ните договори се възприема в по-голяма част от правните системи, особено в 
държавите, възприели континентално-правната система. 

Според Клейн (2005) отделните законодателства съдържат правото на су-
бектите да сключват и договори, които изрично не са уредени, като единствена-
та задължителна норма е свързана с изискването споразумението да не проти-
воречи на закона. Доразвитие на тази констатация има и в юридическите изс-
ледвания на Батлер (2006, с. 183). Той обосновава тезата за наличие на косвено 
доказателство в закона относно същността на ненаименуваните договори, което 
се съдържа в характеризирането им като непредвидени в правни актове спо-
разумения. Следователно, допустимостта относно сключването на ненаимену-
вани договори се разглежда в доктрината като форма на проявление на принци-
па за свободата на договаряне в частноправните отношения, с тази особеност, 
че тя следва да е в съответствие с обективното право и неговите ограничения. 
Подобно е и положението в англо-американското договорно право, където сво-
бодата на договаряне се определя като възможност на частни лица да се зани-
мават с частно правотворчество (create their own private law) (Осакве, 2006).  

Свободата на договаряне не е неограничена, поради което в съответните 
правни системи и отделни законодателства се въвеждат отделни критерии, кои-
то посочват границите, в рамките на които страните могат да създават договор-
ни модели. Към тези сходни нормативни ограничения при определяне на съ-
държанието на ненаименувания договор могат да се посочат: а) съобразяване с 
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императивни правни норми и добрите нрави, приети в съответното национално 
законодателство; б) обичаите в практиката и добросъвестността, въведени от 
законодателя като обективни критерии за тълкуване на договора; в) обществе-
ния ред, изграден върху основните принципи на правото.  

Като форма на конвергенция е и процесът на разширяване на съдебната 
практика като източник на правото. Във връзка с това се изразява тезата за 
сближаване (Авешникова, 2015, с. 3) на правните системи и от гледна точка на 
приложението на съдебния прецедент, който е типичен източник в държавите от 
системата на общото право. В държавите, възприели континеталноправната 
система, като правен аналог на съдебния прецедент се приема обобщената съ-
дебната практика, постановена от върховните съдилища. Сега се наблюдава, 
включително и в Република България, тенденция към приемане на тълкувател-
ни постановления, които имат пряк ефект към правоприлагането. На тази осно-
ва в теорията възникват доктринални становища, че съдебната практика (преце-
дент) се окачествява като нетрадиционен (нетипичен) източник на правото, 
заедно с обичайното право, принципите на правото и е израз на взаимно про-
никване на елементи от системата на общото право. Паралелно с този процес се 
отчита и повишаване ролята и значението на закона и писаното право в държа-
вите, представители на общото право (Безбородов, 2018, с. 58).  

С оглед на гореизложеното, основният извод относно конвергенцията в 
сферата на договорите в търговското право е, че тя е на основата на реципира-
нето на римското право в исторически план и уеднаквяване на принципите и 
източниците, върху които се създава модерното търговско право. 

3. Конвергенция на правните системи в нормативната уредба 

на търговската несъстоятелност 

Процесът на усъвършенствате на уредбата, свързана с търговската несъс-
тоятелност, придоби особена значимост с оглед преодоляване на негативните 
последици от световната икономическа криза. Те бяха свързани най-вече с 
уреждане на отношенията между длъжниците и кредиторите им, поради невъз-
можността да се изпълняват договорните задължения.  

Законодателството на САЩ е едно от историческите примери за наличието 
на традиции в уредбата на личната и корпоративната несъстоятелност, уредени 
в единен и кодифициран акт. (Bankruptcy Code в сила от 1978 г.). В Англия съ-
що е налице единен Закон за несъстоятелността (Insolvency Act) от 1986 година, 
а в Германия съществени изменения настъпиха през 1994 г. с приемането на 
Закон за несъстоятелността.  
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Възникването на правната уредба на несъстоятелността в България се 
свързва с приемането на първия Търговски закон в сила от 1.01.1898 година, в 
който се обособява специален раздел: Книга II, посветена на регулиране на от-
ношенията между неплатежоспособния длъжник-търговец и кредиторите му. 
При изготвянето му българският законодател е използвал като първообрази 
системата на френския закон, реципиран посредством италианския, и румънс-
кия закон, като същевременно отчел спецификата на икономическата ситуация 
в страната и е въвел редица нововъведения. Като самобитен институт се посоч-
ва actio Pauliana, процедурата за обжалване на декларативното решение, реаби-
литацията като особена конструкция на престъпните деяния и др. (Кацаров, 
1991). Модернизиране на института се извърши и в действащия ТЗ чрез въвеж-
дане на производство по стабилизация (глава четвърта, в сила от 1.07.2017), 
като извънсъдебно производство, което е насочено към предотвратяване на 
формално производство по несъстоятелност. За разлика от анализираните дър-
жави, в България за сега няма, правна уредба на индивидуалния фалит (Йорда-
нова, 2016, с. 36).  

Общото заключение е, че, независимо от особеностите на отделните дър-
жави в историческото развитие и отнасянето им към различни правни системи: 
на общото право (САЩ, Англия) и континенталното право (Франция, Германия, 
България), институтът на несъстоятелността се урежда на основата на законода-
телни актове като писани източници на правото. 

При анализа на отделните законодателства се констатира, че едно от нап-
равленията за сближаване е чрез въвеждане на идентични правни критерии, 
които са в основата на уредбата на несъстоятелността. Те се отнасят до регла-
ментирането на : а) правно охраняемия интерес; б) цели, върху които се основа-
ва законодателството; в) обхват на приложение, според вида на пасивния субект 
(ответника), срещу когото е допустимо откриване на производството; г) вида на 
отделните съдилища; д) обекта на реорганизация, който може да бъде самият 
предприемач или неговият бизнес.; е) наличие на реорганизационни процедури 
(Bachvarova, 2016 ).  

С оглед на изграждането на съвременен законодателен модел на несъстоя-
телността, съществено значение за Европа имат препоръките на Европейската 
комисия и на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Доктри-
налните схващания, върху които се изгражда нормативната уредба, също пре-
търпяха съществена промяна. В Европа до 2013 г. доминираше концепцията за 
второ начало (second chance), която бе в основата за реформиране на отделните 
национални законодателствата. След 2015 г. се възприе подходът на САЩ за 
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модернизиране на правната уредба, известен под наименованието „ново начало“ 
(fresh start ). На основата на сравнителния метод се констатира, че процесът на 
сближаване най-силно се проявява в регламентирането на оздравителни про-
изводства, които имат за цел регулиране на отношенията между длъжника и 
кредиторите му по пътя на взаимни компромиси и преструктуриране на дълго-
вете.(Bachvarova &Zafirova, 2017, 357-369). Първообразът, по който следва да се 
актуализират европейските законодателства е глава 11 от Bankruptcy Code в 
САЩ, която предвижда преструктуриране на предприятието на основата на 
оздравителен план с кредиторите му. Постепенно в Европа се извършиха ре-
форми в законодателствата на Франция (2014), Германия (2012), Испания 
(2013), България (2017) и др. Този цялостен процес е предмет на анализи от 
Европейската комисия, която констатира, че ефикасността на производството 
по несъстоятелност не зависи от вида на правната система: common law или 
civil law, а от специфичните разпоредби, предвиждащи процедури за ранно пре-
дупреждение и за оздравяване и възстановяване. Основна роля в процеса на 
конвергенция осъществява целта на правното регулиране, която е сходна в от-
делните държави и е залегнала в основата на нормативната уредба на несъстоя-
телността. Тя е насочена към създаване на благоприятни нормативни условия за 
развитие на договорните отношения между субектите и преодоляване на непла-
тежоспособността им при наличието на финансови затруднения. 

С оглед на гореизложеното, на основата на нормативния анализ и сравни-
телния метод, могат да се оформят следните изводи: 

Първо, процесът на конвергениция на правните системи на общото право и 
гражданското право е следствие от процеса на глобализацията в икономическа-
та сфера. 

Второ, процесът на конвергенцията обхваща институтите, които са пряко 
свързани с международната търговия. Този процес най-силно е изразен в сфера-
та на търговските договори и института на несъстоятелността. 

Трето, преобладаващо е влиянието на системата на общото право на САЩ 
е върху националните законодателства в Европа чрез използване на договорни-
те модели на франчайз, дистрибуторство, факторинг и нормативната уредба 
(глава 11 от Bankruptcy Code САЩ), съответно доктрина (fresh start) при актуа-
лизиране на института на търговската несъстоятелност. 

Бележки 

1. Терминът конвергенция произтича от лат. дума converge – сближаване, сход-
ство. 
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2. Правната система на Шотландия съчетава белезите на две правни системи, 
които имат произход от англосаксонското право, от една страна, и романо-
континенталноправната система, от друга страна. 

3. В щата Луизиана се възприема Френският търговски кодекс, поради влияни-
ето на Франция. 

4. Терминът реципиране означава възприемане, взаимстване. 
5. Аctio Pauliana – определя се като иск, с който измаменият кредитор е имал 

право да обжалва сделката между длъжника и третото лице пред компетент-
ния съд. 
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THE CONVERGENCE PROCESS OF LEGAL SYSTEMS 

IN CONTEMPORARY COMMERCIAL LAW 

Margarita Bachvarova 

Abstract 

The scientific study reviews the tendency of legislation convergence and mutual 
infiltration of separate elements among countries belonging to different legal systems: of 
common law and of civil law. The scientific thesis of presence of convergence in the area of 
the law of contract through the penetration of contractual forms from the Anglo-American 
practice into any countries having adopted the continental law, such as agreement of franchise, 
distributorship and factoring, is maintained. In the bankruptcy matter the national legislations 
in Europe follow chapter 11 of the US Bankruptcy Code in the process of making an 
agreement (adoption of a reorganization plan) between the debtor and his creditors.  

Key words: convergence, legal systems , law of contract, bankruptcy, insolvency. 
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 Статията е посветена на приватизационния договор като вид админист-
ративен договор. Във връзка с това са изследвани спецификата на дого-
вора и се обосновава изводът, че той е смесен фактически състав между 
множество административни актове и договорно съглашение. 
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1. Предмет на това изследване е приватизационният договор, Изследването е 
проведено на основата на учението за административния договор. Това предпола-
га най-напред да се спрем на някои основни белега на това учение и на основата 
им да посочим спецификата на приватизационния договор. В характеристиката на 
административния договор се наблюдавам най-много административни актове, 
поради което той често се характеризира като най-одържавения публичен дого-
вор, т.е. с най-голяма намеса на държавата в правната му регламентация. 

Приватизационният договор между страните се сключва на основание чл. 
35а от ЗПСПК, след като има одобрена от Народното събрание стратегия (с 
държавен акт-решение), след мотивирано предложение от Агенцията за прива-
тизация, където се съдържат и съществените условия на приватизационния до-
говор (чл. 35б, ал. 2 от цитирания закон), както и след решение на Министерски 
съвет (чл. 35в) от ЗПСПК за определяне на участника, спечелил конкурса, и 
съществените условия на приватизационния договор. Това решение на МС има 
характер на административен акт. 
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Следователно, преди да започне сключването на приватизационния дого-
вор наблюдаваме наличие на няколко юридически акта: Стратегия на Народно-
то събрание, приета с решение на държавен орган, предложение на Агенцията, 
решение на МС за определяне на участник, което включва и съществените ус-
ловия на приватизационния договор (чл. 35в, ал 2, т. 4 от ЗПСПК).  

С други думи, определеният за участник в приватизационния договор в 
момента, в който разбира, че е такъв, узнава и съществените условия на този 
договор. Специфична особеност на приватизационния договор разкрива текста 
на чл. 35д от ЗПСПК. Съгласно този текст: Агенцията за приватизация и следп-
риватизационен контрол договаря с участника, спечелил конкурса, текста на 
приватизационния договор въз основа на проекта, приложен към правилата за 
провеждане на конкурса. В договора задължително се включват условията, при 
които е спечелен конкурса, както и условията по чл. 35в, ал. 2, т. 4, т.е. именно 
съществените условия на приватизационния договор. Това още веднъж доказва, 
че участникът е знаел и е можел да предвиди всички положителни или негатив-
ни условия.  

Важно е да се отбележи и текстът на чл. 35д, ал. 3, според който одобрени-
ят проект от Надзорния съвет на Агенцията се внася за одобряване от Минис-
терски съвет.  

Одобрението е последващ административен акт на Министерския съвет, 
без наличието на който договорът не може да породи никакви правни последи-
ци.  

С други думи, специфика на приватизационния договор е наличие на ня-
колко административни акта преди сключването, след това сключване и пос-
ледващ административен акт (одобрение) от Министерски съвет.  

Така очертаният фактически състав, говори, че според специалния за-
кон, приватизационният договор не е гражданско правна, търговска сдел-
ка, а разкрива специфични особености, различаващи я от договорите по 
ЗЗД и търговските сделки по ТЗ.  

Тук законодателят ясно посочва, че предварително и последващо съ-
държанието на договора се определя от държавата, чрез административни 
актове. За участника е останала възможността само да се съгласи или не с 
предложения проект за договора. И дори да се съгласи, без одобрението на 
държавата няма сключен договор. Всички тези особености на приватизаци-
онния договор се дължат на неговата специфика, която най-точно се разкрива от 
учението за административния договор. Въз основа на учението на администра-
тивния договор, то трябва да имаме пред вид и следното: 
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2. В западноевропейската и в българската административно-правна литера-
тура обикновено като административни договори се посочват договорът за кон-
цесия, за обществени поръчки, за приватизация, договорът за публично-
частното партньорство и т.н. У нас специалните закони твърде детайлно разг-
леждат тези договори, без, обаче, законодателят да се ангажира и да ги назовава 
„административни договори“. Но тъй като учените свързват „административни-
те договори“ именно с тях в българската административно-правна наука са изг-
радени няколко тези относно правната същност на административния договор.  

Акад. П. Стайнов по отрича същество съществуването на административни 
договори като счита, че не може да е договор и да е административен. Все пак 
той приема, че такива договори съществуват условно казано, до 1945 г. Ученият 
приема, че щом договорът черпи своята правна сила от правната норма, пред-
вижда възникване на субективни права и задължения за страните, то тази норма 
урежда и рамката, в която съгласуваните волеизявления ще породят валидни 
правни последици (Стайнов, 1965, с. 20, с. 34).  

Проф. И. Дерменджиев поддържа друга теза според, която щом страните 
не се задължават по между си по силата на своята воля, а по сила на правна 
норма, последната определя и условията за съгласуване на волеизявленията им 
с обвързваща сила (Дерменджиев и др., 1996, с. 189).  

По начало до 1947 г. у нас доктрината не е чужда на идеята за административ-
ния договор, с оглед набелязване на ефективни мерки за изпълнение на задължени-
ята спрямо държавата. В съвременната доктрина битува разбирането, че админист-
рацията може да сключва договори, при това с различен характер (Русчев, 1999). За 
административен договор може да се говори само условно (Дерменджиев и др., 
1996, с. 189 и сл. ) и то тогава, когато и двете страни имат качеството на държавни 
органи, притежават властнически правомощия. Дори някои автори приемат, че това 
е чисто гражданско-правен договор, но го наричаме административен, защото се 
сключва от администрацията (Дерменджиев, 1989, с. 164).  

Днес повече се налага тезата за признаване съществуването на админист-
ративния договор като отделна категория, без, обаче, между авторите да има 
единодушие за неговия характер. Тук е необходимо да споменем и виждането 
на проф. Къндева, за която договорът за възлагане на обществени поръчки е 
административен договор, докато за концесията се поставя въпросът дали е 
административен договор или договор с административни елементи (Къндева, 
1998, с. 88).  

Според проф. И. Русчев, административният договор като отделна катего-
рия има смесена, хибридна природа (Русчев, 1999).  
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Както можем да се убедим, становищата в българската правна наука пре-
минават през различни крайности от отричане наличието на административни 
договори, до признаването им и приравняването им на административни актове. 
По-голямата част от учените приемат не само, че те имат право на съществува-
не, но представляват смесен фактически състав, съчетание на административен 
акт и сключен договор.  

Друга група учени доразкриват съдържанието и елементите на админист-
ративния договор, чрез съпоставка със споразумението по чл. 20 от АПК.  

По повод споразумението, д-р Васил Петров (Петров, 2012), говори, че не 
съществуват административни договори, защото посочваните за такива не по-
раждат административно-правни последици, а това е решаващият критерий. 
Според автора, споразумението е единственият административен договор по 
нашето право. Тълкувателно Решение от 15.6.2010 г. на ОСТК при ВКС приема, 
че приватизационният договор е особена гражданско-правна сделка с админис-
тративни елементи.  

Проф. Цв. Сивков (Сивков, 2006, с. 81) има издадена специална моногра-
фия, посветена на споразумението (Сивков, 2006, с. 35), в която обобщава, че 
съглашението, с определените в кодекса особености, представлява администра-
тивен договор 

В труда си „Дискусионни тези по административно право и процес“ (Зино-
виева, 2008, с. 30), проф. Д. Зиновиева обобщава доктринерното развитие до 
този момент и предлага изчерпателно изброени елементи, които се наблюдават 
при административните договори: наличие на административен орган, предва-
рително определяне на съдържанието на договора, което е императивно и не 
подлежи на промяна от другата страна и т.н.  

В този смисъл е и съдебната практика, като тя следва различните научни 
виждания.  

* Спрямо това, че се касае за смесен фактически състав – вж. Определение 
1733/2007, Определение 8440/2008 и др.  

* Спрямо концесиите – проектното дружество или публично-частното 
дружество е обвързано от офертата на участника Решение 218/6.04.2016, Реше-
ние 69/08. 06. 2012 по търговско дело на ВКС, Решение № 42/2 от 7.3.2008 на 
Апелативен съд Велико Търново, Решение № 7706/11.7.2006 на ВАС 

Относно внасяне на предложение за държавна концесия от държавен орган 
(Министерски съвет), Решение №1714/ 9.02.2009 на ВАС, Решение 
3170/6.3.2013 на ВАС, Решение № 3961/21. 3. 11 на ВАС и др., спрямо общите 
въпроси на административните договори и решенията, които издава възложите-
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ля по ЗОП – Решение 1126/22. 12. 2016 на КЗК, Решение 617 от 8.6.2017, Реше-
ние № 431 от 25.04.17 на КЗК, Решение № 153 от 8. 12. 2016, Решение 0 334 от 
30. 03. 2017, Решение № 640 от 15.6.2017 и др.  

Многобройна е и съдебната практика конкретно за обществените поръчки, 
концесии, търгове за сключване на публични договори и др.  

Проф. П. Голева (Голева, 2005, с. 15; Голева и др. 2002) анализира параг-
раф 55 от германския Закон за административното производство, където е уре-
дена административно-процесуалната спогодба. Спогодбата е публичен дого-
вор, чрез който се отстранява определен правен спор. Съществуват и други ви-
дове административни договори. Например, „Договор за размяна на престации“ 
– параграф 56 от германския Закон за административното производство. При 
него договарящите страни извършват насрещни престации, които да подпомог-
нат административния орган да изпълни своите публични функции. Германско-
то законодателство урежда и условията за нищожност, за изменение и прекра-
тяване на административния договор, както и въвеждането на т. нар. фигура на 
„жалба за изпълнение“ пред административен съд. Тези положения в Репуб-
лика Германия подробно са изследвани от проф. Д. Хрусанов (Хрусанов, 2002, 
с. 64 и сл.).  

При анализа на правната природа на споразумението, д-р Памела Бучкова 
(Бучкова, 2012, с. 102 и сл.) подкрепя тезата, че то представлява специфичен 
инструмент на процесуалното право и като такъв се явява алтернатива на адми-
нистративния акт.  

Административните договори (Legaltheory Forum, 2007) са една нова кате-
гория договори, различни от договора за взаимодействие между държавните 
органи. При тях една от страните винаги има привилегировано положение 
(властнически правомощия). Те задължително съдържат „изключителни клау-
зи“ в полза на привилегированата страна. Особен е и редът на тяхното сключва-
не. Представляват смесен фактически състав.  

Специално внимание бихме желали да отделим на последните научни ана-
лизи относно разпоредбите в АПК за административния договор, направени от 
видни и водещи в нашата административно-правна наука учени – проф. К. Ла-
заров и проф. Ив. Тодоров (Лазаров, Тодоров, 2016). Авторите подлагат на за-
дълбочен научен анализ най-новите разпоредби на чл. 19а от АПК относно ад-
министративния договор. По начало не отричат неговото съществуване, но ка-
тегорично изразяват несъгласието си с някои нововъведени правила, а именно: 

- уеднаквяване на понятията административен договор и административен 
акт; 
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- уеднаквяване на административния договор със споразумението; 
- считат за неправилно правилата за недействителност на административ-

ните договори да са по правилата само на недействителните административни 
актове (чл. 146 от АПК); 

- считат, че неправилно е въведеното по ЗУСЕСИФ правило, че админист-
ративният договор замества административния акт; 

- критикуват правилата, че за сключване на административния договор се 
прилагат правилата за издаване на индивидуални административни актове; 

- допускането на предварително изпълнение и др.  
Тези, които ние напълно споделяме, ще изложим в следващите редове, как-

то и допълнителни аргументи към тях.  
3. А. Въпросът за административните договори е разискван в Западно-

европейската литература отдавна. В Германия първоначално господстващо е 
мнението на Otto Mayer (Mayer, 1889, p. 3ff), според което се отрича възмож-
ността гражданите да се договарят с администрацията. С приемането на Закона 
за административното производство на Германия (1) се слага край на този спор, 
т.е. приема се, че е възможно да се договаря с администрацията. Макар, както се 
вижда, пътят на юридическата мисъл по този въпрос да е твърде дълъг, в мо-
мента в Германия в параграф 54 на техния Закон за административното произ-
водство е създадена една обща правна уредба на административния договор. 
Съгласно този параграф, административният договор е съглашение, чрез което 
се образува, изменя или прекратява правно отношение в сферата на публичното 
право (AVV, 2007).  

С други думи, административният договор е юридически факт от вида на 
правомерните, подобно на гражданско-правните договори, на административ-
ните актове, при настъпването на който в случая възниква публично правно 
отношение. То трябва да бъде в сферата на публичното право, възниква, изменя 
се или се прекратява от публичен договор, ако не противоречи на други правни 
норми.  

За разграничаването на частноправният и публично-правният договор се 
използват различни теории, като: теория на интереса, теория на подчинението, 
теория на особените права и др. Субективната воля на договарящия партньор 
(Stelkens, Bonk, 2008, Rn75) не е допустима , а договорът трябва обективно да е 
в областта на административното право.  

В Австрия, въпреки, че договорът за обществена поръчка се счита за граж-
данско-правен, контролът е пред административните съдилища (Bachmann, 
Baumgartner, 2016, p. 456).  
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Б. Теорията на административния договор е най-развита. Като главен вид 
административен договор се определя концесията във Франция. Към админист-
ративните договори се причисляват още разрешения за упражняване на дей-
ност, които със закон са запазени за държавата т.с. концесии за осъществяване 
на обществени услуги, договори за доставка от частни предприемачи на стоки и 
услуги за широк кръг от консуматори- вода, газ, електричество, концесии за 
извършване на публични работи (например строителство), което става после 
публична собственост, държавни и общински поръчки и др. Във Франция поня-
тието „административен договор“ се приема за безспорно, а разграниченията 
вътре в тази категория са най-вече в зависимост от това, дали в него участва 
само публично-правен орган или са възможни т.н. изключителни клаузи или и 
двете заедно.  

В правото на ЕС са приети пет Директиви, Споразумение за обществени 
поръчки в рамките на Световна търговска организация, ДФЕС и други, които се 
отнасят до публичните договори. В по-старата административно-правна литера-
тура се отрича възможността за тяхното съществуване, докато в по-новата – 
тенденцията е обособяването на административния (публичния) договор като 
отделна категория, която се отличава от обикновените гражданско-правни дого-
вори. Най-новите актове, регулиращи тази материя са: Директива 2014/24/ЕС, 
Директива 2014/25/ЕС и Директива 2014/23/ЕС.  

В. У нас първи опит да се дефинира понятието „административен договор“ е 
направен с параграф 1 т. 1 от ДР на ЗУЕСИФ, ДВ, бр. 101/22.12. 2015, където 
административният договор по смисъла на този закон е изрично волеизявле-
ние на ръководителя на управляващия орган за предоставяне на финансова подк-
репа със средства от ЕСИФ, по силата на което и със съгласието на бенифициента 
за него се създават права и задължения по изпълнение на одобрения проект. Това 
се оформя в писмено споразумение между ръководителя на управляващия орган 
и бенифициента, заместващо издаването на административен акт.  

С други думи, само по смисъла на този закон административният договор 
се приравнява на административен акт.  

В АПК (ДВ, бр. 74/20.9.2016) в новия чл. 19а е казано, че „Административ-
ният договор е писмено съглашение между административен орган и граждани 
и организации“ 

Систематичното тълкуване на текста на чл. 19а от АПК показва, че законо-
дателят приема административният договор за административен акт, след като 
го нарежда на това място и прилага правилата за издаване, недействителност и 
други, както при административните актове.  
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Ние си поставяме за непосредствена научна задача да изясним с допълни-
телни аргументи тезата, посочена от българските учени, че административният 
договор не е административен акт, а следва или съдържа един или повече адми-
нистративни актове (Лазаров, Тодоров, 2016).  

В Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26.2.2014 (Официален вестник на ЕС от 28.3.2014 1. 94. 65), обществените по-
ръчки по-специално (са определени като основна проявна форма на админист-
ративните договори) и като писмени договори с определен паричен интерес, 
сключени между един или повече възложители и един или повече икономичес-
ки оператори с предмет извършването на строителство, доставка на стоки 
или предоставяне на услуги. На това определение искаме да отделим специално 
внимание и анализ в следващите редове.  

4. Проблематиката на административния договор, както подчертахме, е 
дискутирана и във връзка с това значителна част от белезите на този договор са 
установени. Този текст е опит да се допълнят тези белези, с оглед действащото 
в страната ни законодателство.  

Ако приемем, че договорът за обществена поръчка, за концесиите, прива-
тизационният договор, както и този за публично-частното партньорство, най-
често олицетворяват административния договор, то на преден план излиза спе-
цифична тяхна особеност, а именно, че те са форми за участие на държавата 
в стопанската сфера.  

След приемане на Конституцията ни от 1991 г, стопанската сфера се разви-
ва въз основа на нови принципи, непознати на икономиката ни до 1989 г. Сред 
тях са: пазарна икономика, свободна стопанска инициатива, два вида собстве-
ност – публична и частна (при това те са равнопоставени) и др. В първите годи-
ни, в процеса на масова приватизация, на раздържавяване на т.нар. единна дър-
жавна собственост, дори се приемаше, че държавата ще се отдръпне изцяло от 
икономиката и няма да участва под никаква форма. Последователно, обаче, в 
хода на разгръщане на пазарната икономика, се прие Законът за ограничаване 
на административното регулиране и административен контрол в стопанската 
сфера (ДВ, бр. 55/17.6.2003). Цитираният закон положи основите на намеса на 
държавата в този сектор.  

Първият най-важен принцип, който бе установен е, че съществува адми-
нистративно-правна регулация; тя не е напълно отречена, но е ограничена. На-
лага се, в случаи на завишен риск за националната сигурност, живота и здравето 
на хората или с оглед опасност за настъпване на значителни загуби за нацио-
налното стопанство.  
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Самият Търговски закон, от своя страна, създава различни форми на учас-
тие на държавата – публични търговски дружества, участие в управлението на 
търговските дружества чрез акции, облигации и др. Нова форма са и създадени-
те в последно време „държавни предприятия“ (Русчев, 2000).  

Във всички случаи става дума за ограничено административно регу- лира-
не. Държавата изоставя командно-административния метод (характерен за пла-
новата икономика), изоставя диктуване само и единствено чрез административ-
ни актове, а се намесва само при необходимост, при наличие на висок риск за 
националната сигурност и хората.  

Още тук можем да изведем извода, че в приложното поле на администра-
тивните (публичните) договори, а именно стопанската сфера –по-малко веро-
ятно е да откриваме административни актове, а по-скоро споразумения или 
публични договори, ако участва държавата. Приватизационният договор е една 
от формите на участие на държавата в стопанската сфера.  

5. Непосредствено свързан с формите на участие на държавата в икономи-
ката на страната е и друг общ белег между различните административни дого-
вори. Това е приложното им поле или с други думи казано, стопанската сфе-
ра, в която участва държавата.  

Член 2 от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 
28/2002 и посл. изм. (ЗПСПК) определя, че цел на този закон е да създаде условя за 
прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на учас-
тниците. А самата приватизация (чл. 1, ал. 2 от цитирания закон) е прехвърляне 
чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50% държавно 
или общинско участие в капитала или на чуждестранно лице на: 

- дялове или акции, собственост на търговски дружества с повече от 50% 
държавно участие на капитала; 

- дялове или акции, собственост на търговски дружества с повече от 50% 
държавно участие в капитала; 

- обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% 
държавно или общинско участие в капитала и т.н.  

Анализът на действащите нормативни актове сочи, че държавата намира и 
използва и други форми за намеса в стопанската сфера, освен лицензии, удосто-
верения за вписване, разрешения. Тук тя, обаче, не дирижира, не определя ад-
министративно (чрез административни актове, макар, че би могла и това най-
често ставаше при плановата икономика), а чрез договори с частни партньори 
осигурява при определен материален интерес защита на общото благо, на об-
ществения интерес.  
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Следователно, тогава, когато се налага разгръщане на дадена дейност, ус-
луга, строителство и други за общото благо, държавата не е абдикирала от свои-
те функции на власт и на юридическо лице на публичното право (Балабанова, 
2013). Напротив, тя участва чрез други форми, предимно договаряне, за да 
защити обществения интерес.  

Ето защо, използваният от Директива 2014/24/ЕС термин за другия участ-
ник, а именно „икономически оператор“ за изпълнение на обществена поръчка, 
според нас, е по-правилно, тъй като дава веднага насока, къде да търсим тези 
договори – в стопанската сфера.  

С други думи, приложното поле на административните договори (в това 
число приватизационните), като инструменти за участие на държавата е стопан-
ската сфера на съответната държава.  

6. Освен приложното поле сред специфичните белези на административни-
те договори, на преден план излизат публичните средства/публичните фи-
нанси по смисъла на Закона за публичните финанси (Дв, бр.15. – 15.02.2013 
– ЗПФС), които се предоставят от едната страна (публичния партньор) на дру-
гата страна (частния партньор).  

Публичният партньор не участва в административния договор със свои 
лични средства, а с публични средства. Това са обществени, публични средства 
и затова те могат да се използват за обществени цели, в обществен интерес, при 
строг контрол и отчетност от страна на държавата, в лицето на публичния парт-
ньор и специализирани държавни органи. За предоставянето на публични сред-
ства (публични финанси) говорят редица текстове на специалните закони.  

При тези договори се влагат публични средства в най-широкия смисъл на 
думата, като пари, публични или частни имоти на държавата, общините, пуб-
личните организации и др., които пак имат някаква парична стойност и могат да 
се остойностят, и др.  

При приватизацията се прехвърлят, чрез продажба, на български физичес-
ки или юридически лица с под 50% държавно или общинско участие в капитала, 
дялове или акции – собственост на държавата или на общините от търговски 
дружества и др.  

Това използване на публични средства – пари, собственост, акции, обли-
гации и т.н., независимо от конкретната им форма, съществено отличава адми-
нистративния договор от договорите по ЗЗД и ТЗ. В случая, средствата се из-
ползват за задоволяване на обществения интерес, а не, както правилно посочва 
проф Русчев, „… държавата да действа като потребител“ (Русчев, 2000) и да 
купува хартия, химикалки и т.н.  
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7. Друг специфичен признак на административните договори, а именно 
паричният характер на правните последици, които настъпват от вече 
сключения административен договор.  

За паричен характер на последиците говори и Законът за приватизацията и 
следприватизационнния контрол (ЗПСПК), ДВ, бр. 28/19.03.2000 и посл. изм. 
Член 8 от този закон казва, че „паричните постъпления от приватизация на 
държавно участие в капитала на търговските дружества, както и на обособени 
части от имуществото на ЕТД с държавно участие в капитала и постъпленията 
от приватизация на държавното участие в капитала на лечебните заведения по 
чл. 10 а, ал. 2, т. 1 се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят 
изцяло в полза на държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната 
пенсионна система. За паричния характер на последиците говорят и чл. 8, ал. 2, 
3, 4, 5 от цитирания закон. Ако ще се допуска плащане с непарични платежни 
документи, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прави 
предложение до Министерски съвет, като последният разрешава изготвянето и 
обнародването на списък на търговските дружества с държавно участие в капи-
тала, за които се допуска такова плащане (чл. 11 от ЗПСПК).  

Признакът паричен характер на правните последици ни дава основание да 
изведем няколко основни извода: 

* Щом се касае за това, че последиците не са административни или в по-
голямата си част не са административни, тогава, според, нас по-приемливо е 
използването на понятието „публичен договор“, вместо административен дого-
вор. Съответно на това всички договори, които в момента популярно се наричат 
договори за обществени поръчки, концесии, приватизационни и т.н., ние прие-
маме за публични договори.  

* Посочването в наименование публичния им характер, дава на правоприла-
гащите органи сведения за това, че тук се развива изпълнително-разпоредителна 
дейност, която не е чисто административна, от една страна, и, от друга страна, 
тук участие имат държавни органи или носители на властнически разпоредителни 
правомощия по силата на нормативен акт спрямо публични средства.  

* Подобно наименование подсказва и вида контрол, който ще се упражнява 
по отношение на паричните средства, а това не е само и единствено админист-
ративен контрол, а основно е финансов контрол, щом засяга парични отно-
шения, страна по които е държавата.  

8. Безспорен специфичен признак на административните (публични) дого-
вори в това число и приватизационните е, че те се сключват, изменят в общест-
вен интерес за достигане на определено общо благо.  
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По смисъла на ЗПЧП и Закона за дейности по предоставяне на услуги, (ДВ, 
бр. 15, 2010 г.) и съгласно параграф 1 от ДР на втория цитиран закон, т. 22, об-
ществен интерес са основания, признати за такива в практиката на съда на ЕС, 
включително обществен ред, обществена сигурност, обществена безопасност, 
запазване на финансова стабилност на системата на общественото осигуряване, 
защита на потребителите, получатели на услуги и работещи добросъвестно по 
търговски сделки, борба с измамите, опазване на околната среда, здраве, живот, 
интелектуална собственост, опазване на националното, културното и истори-
ческото наследство, цел на националната и културната политика.  

За общо благо говори и фактът, че средствата отиват в полза на Държавен 
фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, при оп-
ределена процедура, в Агенцията за приватизация и следприватизационен конт-
рол (чл. 8, т. 1 от ЗПСПК).  

9. При публичните договори органът на изпълнителната власт притежава 
властнически правомощия относно едностранно определяне на съществени 
клаузи по договора, както и по отношение на т.нар. изключителни клаузи и кон-
трола за изпълнение на договора.  

Анализът на специалните закони показва, че основен субект „публичен 
партньор“ по публичния договор са органите на изпълнителната власт или дру-
ги овластени за това от правната норма субекти. Параграф 1 от Закона за управ-
ление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЗУСЕСИФ) (ДВ, бр. 101, 2015), ясно казва, че едната страна е ръководител на 
управляващия орган за представяне на финансова подкрепа със средства от 
ЕСИФ.  

За непосредствен израз на подобни властнически правомощия по публич-
ните договори, могат да се дадат следните примери.  

По чл. 27 от ЗПСПК, Министерският съвет определя задължителната ин-
формация, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в прива-
тизацията. Министерският съвет като висш орган на изпълнителната власт в 
държавата определя кои документи и сведения, свързани с подготовката и из-
вършването на приватизационните сделки, са служебна тайна (съгласно чл. 28, 
ал. 9 от същия закон). Ако приватизационната сделка се извършва след решение 
на Министерски съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собс-
твеност на капитала на търговските дружества, то тогава продажбата се извър-
шва от търговското дружество. Ако, обаче, е по решение на Агенцията за при-
ватизация и следприватизационен контрол, по предложение на органа, управля-
ващ правата на собственост на капитала, то тогава продажбата се извършва от 
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Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на ЗПСПК. 
И в този случай страна е административен орган, но след приемане на решение 
от друг административен орган (Министерски съвет, Агенция за приватизация и 
следприватизационен контрол), което е административен акт.  

С други думи, наблюдаваме в практиката, че административният (пуб-
личният) договор най-често се сключва след издаване на административен 
акт.  

10. Специалните закони категорично говорят за договор, договорно съгла-
шение между публичния и частния партньор (в този смисъл са чл. 3 от ЗПЧП, 
чл. 1, ал.2 от ЗПСПК, чл. 1, ал. 2 от ЗОП и други).  

По-различно е положението в чл. 19а от АПК, където независимо от това, 
че административният договор се титулува като договор, в следващите текстове 
по сключване, недействителност (чл. 19 б, чл. 19 е от АПК) административният 
договор се приравнява на административен акт. Нещо, което не можем да подк-
репим и изследвахме в предходните редове, че административният договор съ-
държа един или повече административни акта, както е при обществените по-
ръчки, концесиите или следва административният акт – както е при приватиза-
ционния договор.  

На основата на специалните закони може да се установи, че договорното 
отношение между страните е по-специфично и се различава от частноправна-
та връзка, различава се от облигационното съглашение, защото тук отсъс-
тва един от основните им признаци – „равнопоставеност на субектите“. 
Дори тогава, когато публичният възложител не е административен орган (нап-
ример публичноправна организация), последният пак се намира в господстващо 
положение, спрямо другата страна. Това господстващо положение се гарантира 
от различни норми на специалните закони. Наблюдаваме го в различни насоки: 

а) Една част от съдържанието на договора предварително е определена. Без 
да изчерпваме в пълнота въпроса, ще посочим следните норми, които предвари-
телно едностранно определят клаузи по договора:  

Според чл. 27 от Закона за приватизацията и следприватизационен 
контрол (ЗПСПК), Министерският съвет определя задължителната информа-
ция, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизация-
та. Министерският съвет определя кои документи и сведения, свързани с подго-
товката и извършването на приватизационни сделки са служебна тайна.  

Член 32 от ЗПСПК изрично очертава методите на приватизация на акции, 
собственост на държавата и общините, в търговски дружества, както и такива в 
търговски дружества с повече от 50% държавно участие.  
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Член 35б, ал.2 от ЗПСПК казва, че Агенцията за приватизация и следпри-
ватизационен контрол прави предложение за класиране на допуснатите участ-
ници, според предварително обявените критерии за оценяване.  

б) В тези договори най-често се наблюдава включването на т.нар. „изключи-
телни клаузи“. За тяхното наличие говорят редица текстове на специалните закони.  

* едностранно може да се прекрати договорът (чл. 75 от ЗК) при опреде-
лени условия – например, с оглед националната сигурност, околната среда, чо-
вешкото здраве и т.н.  

в) Правомощието на публичния партньор да прекрати договора без вина от 
страна на концесионера, също разкрива господстващото положение на концеден-
та. Същото се наблюдава и в чл. 119 от ЗОП, чл. 61, ал. 2, чл. 62 и сл. от ЗПЧП.  

г) Договорната свобода е силно ограничена от гледна точка на реали-
зиране на публичния интерес. Именно заради това, държавата запазва контро-
ла спрямо сключените административни договори за себе си и го упражнява 
чрез оторизираните за това органи: чл. 22 б, л. 4, т. 2 от ЗПСПК, параграф 11б 
от ДР на ЗПСПК, параграф д от ДР на ЗПСПК и др.  

Причината за наличието на подобни клаузи и подобна специфика е, че са-
мият обект на административния договор (публични средства, обекти държавна 
собственост или части от тях, извършване на дейности, които по закон са моно-
пол на държавата, прехвърляне на собственост върху дялове и акции на държа-
вата в търговски дружества с държавно или общинско имущество, или обособе-
ни части от такива), трябва да гарантира публичния интерес, общото благо, за-
това договорната свобода е сведена до минимум. За насрещната страна по пра-
воотношението спрямо публичния партньор остава правната възможност да се 
съгласи или да не приеме тези предварително установени императивни правила. 
Но тази възможност, макар и да е  малка, е пак израз на договорна свобода.  

В съответствие с гореизложеното, бихме могли да изведем следните ос-
новни изводи.  

Щом има свободата да приеме или не предложените клаузи, се касае за до-
говорно съглашение. Наличието на властнически правомощия в публичния пар-
тньор обосновава още, че правното отношение е с публичен характер. Ограни-
чаването на договорната свобода засяга или съдържанието на договора, задъл-
жителното съдържание на част от клаузите, задължителните условия, на които 
трябва да отговаря (концесионера, изпълнителя), условията за участие в кон-
курса, търга, задължителната поредност (от фактическия състав) от сключване 
на договора и др. Във връзка с това напълно подкрепяме становището на проф. 
Русчев (Русчев, 2000), че гражданско-административен договор няма.  
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Независимо привилигированото положение на едната страна, правното от-
ношение остава договорно, защото има съгласуване на воли, на две насрещни 
волеизявления. За другата страна остава възможността да се съгласи или не.  

За разлика от тези правила, за публичния (административния) договор е 
характерно, според нас, че съдържа един или повече административни актове 
или се сключва след издаване на административен акт, които до известна степен 
предопределят съдържанието му.  

11. Другата страна по правоотношението е изпълнителят. Вече имахме 
възможност да посочим, че използваното в Директива 2014/24/ЕС понятие за 
изпълнител – „икономически оператор“, ние намираме за по-сполучливо.  

Анализът на специалните закони сочи, обаче, че изпълнителите по адми-
нистративния договор много рядко имат само и единствено статут на граждани 
и организации. При това, придобиването на статут на изпълнител по админист-
ративен договор често е обвързано с процесуални правила, процедури, конкур-
си, търгове и т.н., с цел гарантиране на обществения интерес.  

По ЗПСПК при продажбата купувачът се определя от дружествата, вклю-
чени в списъка по чл. 3, ал.1 от закона, след решение на Министерския съвет 
или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по предло-
жение на органа, упражняващ правата на собственик на капитала на търговско-
то дружество. Ако решението е прието от Министерски съвет, то продавач е 
самото търговско дружество, а в останалите случаи – Агенцията за приватиза-
ция и следприватизационен контрол. Купувачът се определя (чл. 35б, в, и сл. от 
ЗПСПК) след предложение на Агенцията, заедно с обявените критерии, послед-
ващо решение на Министерски съвет и накрая одобрение от Надзорния съвет на 
агенцията за приватизация. С други думи, тук наблюдаваме един администра-
тивен акт преди сключване на договора, след това договорно съглашение и вто-
ри административен акт за одобряване от Надзорния съвет на Агенцията.  

Предлагаме, в тази сфера и тези участници да се индикират в определение-
то на административен договор по начин, по който го прави Директива 
2014/24/ЕС. Там те твърде сполучливо са посочени като „икономически опера-
тори“. Предлагаме този термин да се възприеме от законодателя в чл. 19а АПК, 
когато се говори за страна по административен договор.  

Въпросите за сключване, изменение и прекратяване на административните 
договори детайлно са разгледани в специалните закони. Подкрепяме станови-
щето, изразено в административно-правната ни литература, че тук не намират 
приложение правилата на индивидуалните административни актове.  
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PRIVATIZATION CONTRACT IN OUR CURRENT LEGISLATION 

Hristina Balabanova 

Abstract 

The article is devoted to the privatization contract as a type of administrative contract. In 
this connection, the specifics of the contract are examined and the conclusion is drawn that it 
is a mixed fact between many administrative acts and a contractual agreement 

Key words: administrative contract, privatization contract business sphere. 
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Не се допуска използването на цветни схеми, диаграми и снимки. Гра-

фичните изображения трябва да бъдат редактируеми. 

� Размер на белите полета на страницата в сантиметри – (top – 2.5, bottom 

– 2.5, left – 2.5, right – 2.5).  

� Заглавието да е изписано с главни букви и без съкращения (шрифт 

Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines , Bold – Center ). 
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� В дясно, над заглавието, се вписва класификационен индекс по JEL 

(Journal of Economic Literature) класификация. 

� Материалите включват задължително след заглавието резюме (10-12 ре-

да) и до 5 ключови думи. Резюмето и ключовите думи трябва да са на 

български и английски езици (за статиите на български език) и само на 

английски език, за статиите, подадени на английски. 

� Описанието на използваните източници и цитирането в текста се извър-

шва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цити-

ране) Цитираните източници за научно-изследователска статия трябва 

да са минимум 20, като транслитерацията е задължителна. Цитирането 

под черта не се препоръчва, освен при крайна необходимост. Ако се на-

лага използването на т.н. „бележки“, те се индексират с арабски цифри и 

се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литерату-

ра. 

� Материалите да са без ръкописни добавки и зачерквания, на добър бъл-

гарски, съответно английски език.  

След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция. 

Намесите на езиковия редактор са незначителни, защото се предполага, че ста-

тиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език мо-

же да се върнат за бърза повторна проверка от автора. Авторите потвърждават 

направените стилови предложения или отбелязват с какво не се съгласни. 

Допустим обем за ръкописите: 

• за статии – от 16 до 20 страници ; 

• за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации – до 10 страници. 

Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са 

публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публику-

ване в други издателства. Редакторите имат право да извършват незначителни 

редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите 

трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключител-

ното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от 

нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква 

цитиране на оригиналната статия. 
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