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

Известия списание на Икономически университет 4 (2018) 
 

ИЗВЕСТИЯ 
списание на Икономически университет – Варна 

http://journal.ue-varna.bg 

 

407 

ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА ЗАБРАНИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ 
НА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ ПАРАЛЕЛНО И/ИЛИ 
СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР 

 
Андрияна АНДРЕЕВА1, Андрей АЛЕКСАНДРОВ2 

 

 ________________________  
1  Катедра Правни науки, Икономически университет, Варна, България. 
 E-mail: a.andreeva@ue-varna.bg 
2 Институт за държавата и правото при БАН, Секция Гражданскоправни науки, София, България. 

E-mail: a.alexandrov@kambourov.biz 

JEL K31  Резюме 

Ключови думи: 

трудов договор, заб-
рани, ограничения, 
конкурентна дейност. 

 Научното изследване разглежда разнообразието от забрани за упражня-
ване на конкурентна дейност от страна на (бивши) служители, въведени 
посредством клаузи в индивидуалните трудови договори, в допълнител-
ни споразумения, в колективни трудови договори, във вътрешни актове 
на работодателя, както и специални декларации от работниците и служи-
телите, че не упражняват или няма да упражняват конкурентна на рабо-
тодателя си дейност. Изследвани и анализирани, са забрани според тех-
ния предметен и времеви обхват. Акцентът в разработката е поставен на 
въпроса за действителността на забраните, а оттук и за последиците по 
отношение работниците и служителите при евентуалното им нарушава-
не. На база на анализа се правят изводи, обобщения и препоръки. 
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Въведение 

Трудовото правоотношение заема централно място в трудовоправната док-
трина и законодателство (Янулов, 1948) (Радоилски, 1957) (Милованов, 1988) 
(Василев, 1997) (Рачев, et al., 2008) (Андреева & Йолова, 2014) (Андреева, et al., 
2017). Около тази конструкция се изгражда целият правен отрасъл (Мръчков, 
2012, с. 142). За най-съществен белег на това правоотношение безспорно се счи-
та предметът му, а именно – работната сила на работника или служителя, която  
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се предоставя за ползване от работодателя. По повод на този специфичен пред-
мет в теорията са провеждани изследвания, свързани с границите за „разполага-
не с личността“ на носителя й, както и с юридическата зависимост между стра-
ните на правната връзка.  

Проблематиката, касаеща зависимостта на работника или служителя от ра-
ботодателската власт, е колкото стара, толкова и актуална. Тя преминава през 
различните периоди в развитието на трудовото право, пречупва се през разбира-
нията на философско-правните измерения, свързани с правната конструкция на 
трудовото правоотношение, повлиява се от съвременните процеси на глобализа-
ция и дигитализация на трудовия процес, за да придобие нови рамки и нива на 
съвременни ограничения, налагани от работодателя. В изследването на очерта-
ните въпроси се изключват лицата, упражняващи свободни професии – архитек-
ти, адвокати и т.н., предвид тяхната независимост при престиране на труда.  

Стремежът на много работодатели е да наложат в съвременния трудов про-
цес ограничения пред работниците и служителите си за участие в конкурентна 
дейност под каквато и да е форма е лесно разбираем. Полагането на допълните-
лен труд при друг работодател-конкурент или самостоятелното упражняване на 
конкурентна дейност от работника или служителя паралелно с работата по тру-
довото правоотношение е проява най-малкото на нелоялност. Наред с това, по 
време на съществуването и изпълнението на трудовия договор служителят при-
добива и повишава професионалния си опит в съответната стопанска сфера, а 
често научава и поверителна за работодателя си информация, сведения за него-
вото предприятие, партньори, търговски тайни и пр. При преминаване на работа 
в конкурентно предприятие, той може да използва така придобитите знания и 
опит, с което сериозно да накърни интересите на бившия си работодател.  

В практиката се среща изключително разнообразие от забрани за упражня-
ване на конкурентна дейност, в зависимост от механизма, с който те са въведе-
ни, от предметния им обхват и от времевите им граници. Като правни механиз-
ми за въвеждането на такива задължения се използват клаузи в индивидуалните 
трудови договори, в допълнителните споразумения, в колективните трудови 
договори, във вътрешните актове на работодателя (заповеди, инструкции, вът-
решни правила, етични кодекси и др.), както и специални декларации от работ-
ниците и служителите, че не упражняват или няма да упражняват конкурентна 
на работодателя си дейност.Това видово разнообразие от забрани съответства на 
спецификата в източниците на трудовото право, а именно тяхната многостепен-
ност и многообразие. Редът за тяхното установяване също е в унисон с проти-
чащите в правния отрасъл процеси на „одоговаряне“, свързани с разширяване на 
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свободата на страните за установяване на права и задължения, свързани с трудо-
воправната връзка.  

Според предметния си обхват разглежданите клаузи варират от забрана за 
полагане на допълнителен труд по трудово правоотношение при друг работода-
тел (конкурент) до ограничаване на всякакъв вид дейност, която може да се 
схване като конкурентна, в това число чрез упражняване на свободна професия, 
сключване на граждански договори за предоставяне на услуги, участие в тър-
говски дружества в качеството на акционер, съдружник, управител и т.н. Дости-
га се и до крайности, целящи да ограничат упражняването на всякаква странич-
на дейност, независимо дали тя е конкурентна или не. Обикновено те се моти-
вират с необходимостта работникът или служителят да влага цялата си енергия 
в работата по основното трудово правоотношение.  

Забраните се разпростират по различен начин и във времето: една част са 
формулирани за периода на съществуване на съответното трудово правоотно-
шение, а други се разпростират и за определен срок след прекратяването му – 
например тригодишен. Като санкции за нарушаването на тези забрани често се 
предвиждат неустойки.  

Проблематиката за въвеждането на забрани в източниците на трудовото 
право от различен ранг и респективно спрямо работници и служители по трудо-
во правоотношение е изследвана в отделни нейни аспекти в правната доктрина. 
Същевременно, тя продължава да е на фокуса на внимание най-вече в практика-
та по ред причини. Както ще бъде посочено по-долу, принципното разбиране за 
недействителност на забраните за упражняване на конкурентна дейност у нас 
съществено се различава от това в други европейски законодателства, което в 
крайна сметка създава правна несигурност и вреди на стопанския оборот.  

Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от няколко 
комплексни фактора. От една страна, протичащите динамични икономически 
процеси налагат своето отражение и върху трудовите отношения, респективно 
върху потребността от запазване интересите на работодателя в условията на 
силно конкурентна среда. Едновременно с това следва да се отчита и закрилата 
на правата на работниците и служителите, които в много случаи са подложени 
на нерегламентиран натиск и множество ограничения от страна на работодате-
лите, надхвърлящи предмета на правната връзка и навлизащи в личната сфера 
на работниците. В този смисъл изследването на трудовите правоотношения в 
аспекта на съществуващите забрани за конкурентна дейност от страна на работ-
ниците или служителите е полезно и необходимо за установяване на съвремен-
ните измерения на проблема, извеждане на адекватни препоръки, респективно 
предложения за модернизиране на трудовото законодателство.  
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Целта на тази статия е чрез комплексен анализ да се изследва разнообра-
зието от забрани за упражняване на конкурентна дейност от страна на (бивши) 
служители, упражняващи конкурентна на работодателя си дейност. Акцентът в 
разработката е поставен на въпроса за тяхната действителност, а оттук и за пос-
ледиците по отношение на работниците и служителите при евентуалното им 
нарушаване. 

Предмет на изследване са забраните за упражняване на конкурентна дей-
ност от страна на (бивши) служители, въведени посредством клаузи в индиви-
дуалните трудови договори, в допълнителни споразумения, в колективни трудо-
ви договори, във вътрешни актове на работодателя, както и специални деклара-
ции от работниците и служителите, че не упражняват или няма да упражняват 
конкурентна на работодателя си дейност.  

За постигане на целта се реализират следните задачи: 1) Анализ на видо-
вото разнообразие от забрани в зависимост от механизма, с който те са въведе-
ни, от предметния им обхват и от времевите им граници; 2) Изследване на въп-
роса за действителността на забраните за конкурентна дейност, посредством 
анализ на съдебна и административна практика; 3) Анализиране на последиците 
по отношение на работниците и служителите при евентуалното нарушаване на 
забраните за конкурентна дейност; 4) Сравнителноправно изследване на въпро-
са в други европейски държави. 

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

1. Забрани и ограничения за конкурентна дейност 
по време на съществуването или след прекратяването 
на трудовото правоотношение  

Както вече беше посочено, забраните и ограниченията спрямо работниците 
и служителите за извършването на дейност, конкурентна на дейността на рабо-
тодателя по съществуващо или прекратено трудово правоотношение, са разно-
образни и могат да бъдат систематизирани по различни критерии. С оглед на 
практическата полезност на видовото разделение авторите са въвели следните 
класификации: 

1.1. Ограничаване на възможностите за сключване 

на трудов договор за външно съвместителство 

Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят мо-
же да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на рабо-
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та извън установеното за него работно време по основното трудово правоотно-
шение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по 

основното му трудово правоотношение (външно съвместителство). Тази нор-
ма е анализирана многократно в българската трудовоправна теория (Средкова, 
2011, с. 84-85) (Мръчков, 2015, с. 245) (Мръчков, et al., 2016, с. 314-343) и от нея 
най-общо могат да се изведат следните изводи: 

- Допустимо е в индивидуалния трудов договор да се включи забрана за 
полагане на труд по външно съвместителство. 

- Забраната може да обхваща полагането на допълнителен труд не само при 
работодатели-конкуренти на работодателя по основното трудово правоотноше-
ние, а и всяко второ и следващо трудово правоотношение, независимо от рабо-
тата, която ще бъде извършвана при другия/другите работодатели. 

- Ограничението е приложимо, докато основното трудово правоотношение 
съществува. Когато то бъде прекратено, по-късно възникналите правоотноше-
ния вече очевидно не могат да се квалифицират като „допълнителни”. 

- Разпоредба допуска да бъде уговорена забрана за полагане на труд по до-
пълнително трудово правоотношение, а не и в други форми: работа по граждан-
ско правоотношение (напр. по договор за изработка), упражняване на свободна 
професия, учредяване или участие в търговско дружество и т.н. 

- Цитираната разпоредба указва и начина, по който може да се договори та-
кава забрана: в индивидуалния трудов договор. Възможно е клауза в посочения 
смисъл да е предвидена в трудовия договор от момента на сключването му, или 
да се договори допълнително. Във втория случай е налице изменение на трудо-
вото правоотношение, за което трябва да бъде постигнато съгласие между стра-
ните в писмена форма (чл. 119 КТ), или, както сполучливо се отбелязва в трудо-
воправната теория,– тук е налице „договор за изменение на трудовото правоот-
ношение“ (Мръчков, 2010, с. 121-133). Следователно, едностранното въвеждане 
на забрана от страна на работодателя чрез заповед, вътрешни правила и пр. не е 
годен правен механизъм, чрез който да се въведе подобно задължение. Подпис-
ването на декларации от служителите, с които те ограничават правото си да по-
лагат труд по допълнително трудово правоотношение или под друга форма, съ-
що е лишено от правно значение. Такъв ефект не може да се постигне и по пътя 
на колективното трудово преговаряне, защото неговата цел е установяването на 
по-благоприятни за работниците и служителите условия на труда, а не въвежда-
нето на ограничения. 
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1.2. Забрани за упражняване на конкурентна дейност 

под друга форма, паралелно със съществуването 

на трудовото правоотношение 

Извън обхвата на разгледаното по-горе ограничение за сключване на втори 
трудов договор при условията на външно съвместителство, остават редица дру-
ги форми, в които може да се упражнява конкурентна дейност, паралелно със 
съществуването на трудовото правоотношение. Например, работник или служи-
тел работи едновременно по трудово правоотношение и самостоятелно, като 
упражняващ свободна професия; сключва граждански договор (договор за изра-
ботка или поръчка по ЗЗД) с възложител – конкурент на работодателя си, и из-
вършва дейности по него, паралелно с работата по трудовото правоотношение; 
или пък учредява собствено ЕООД със същия или сходен предмет на дейност 
като този на работодателя. (Тук следва да се обърне внимание, че някои специ-
ални закони ограничават възможностите за такова съвместяване. Според чл. 5, 
ал. 2, т. 3 от Закона за адвокатурата, например, не може да бъде вписано като 
адвокат лице, което работи по трудово правоотношение, освен ако заема акаде-
мична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация.) 

При действието на стария Закон за защита на конкуренцията от 1991г. (от-
менен през 1998 г. с § 12 от ПЗР на сега действащия Закон за защита на конку-
ренцията) изрично се предвиждаха някои забрани за осъществяване на конку-
рентна дейност спрямо работодател и спрямо бивш работодател, които новият 
Закон за защита на конкуренцията не възпроизвежда. При все това още в нача-
лото на 90-те години Комисията за защита на конкуренцията прилагаше стесни-
телно тълкуване на тези ограничения и приемаше, „че когато лице със свободна 
професия я упражнява самостоятелно и лично, то не осъществява конкурент-

на стопанска дейност, ако едновременно с това упражнява същата професия 

по трудов договор в частно предприятие. Ако, обаче, същото лице регистрира 

своя фирма и работи в нея, упражнявайки свободната си професия, дейността 

му става конкурентна на работодателя му, защото се извършва от името на 

отделен стопански субект.” (цитирано по публикация във в-к Труд, бр. 2 от 
04.01.1994 г., стр. 9). 

Сега, когато нормата на чл. 15 ЗЗК от 1991 г. е отменена, е още по-
съмнителна допустимостта на въвеждането на ограничения за упражняване на 
конкурентна дейност паралелно с работата по трудовото правоотношение. Как-
ви ще са напр. последиците, ако в нарушение на изрично установена забрана в 
трудовия му договор, служител осъществява „консултантски услуги“ по граж-
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дански договор за предприятие – конкурент на работодателя? При всяко поло-
жение същественият въпрос, който подлежи на доказване в евентуален спор 
относно действителността на подобна клауза, ще бъде този за вредите, които 
работодателят понася или би могъл да понесе в резултат на упражняването на 
съответната дейност от работника или служителя. Ако такива вреди няма, оче-
видно и въвеждането на забраната е неоправдано. Ако, обаче, служителят изнася 
конфиденциална за работодателя си информация и я използва в негова вреда, 
тези действия са от естество да ангажират дисциплинарната и имуществената 
му отговорност. Наред с това, злоупотребата с доверието на работодателя или 
разпространяването на поверителни за него сведения може да бъде основание и 
за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно уволне-
ние (арг. от чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ). Оттук следва изводът, че предвиждането на 
изрична забрана за упражняване на конкурентна дейност паралелно с изпълне-
нието на задълженията по трудовия договор, всъщност се оказва ненужно. Въз-
можните негативни последици от нарушаването на тази забрана от страна на 
работника или служителя ще се изразят в прекратяване на трудовото правоот-
ношение – ефект, който може да бъде постигнат и без наличието на специална 
клауза в трудовия договор. Що се отнася до причинените на работодателя вреди, 
за тяхното възмездяване може да бъде ангажирана имуществената отговорност 
на служителя, стига, разбира се, работодателят да е в състояние да ги докаже (1). 

1.3. Забрани за упражняване на конкурентна дейност 

след прекратяване на трудовото правоотношение 

След отмяната на чл. 15 от ЗЗК (ред. 1991 г.), Комисията за защита на кон-
куренцията установи константна практика, като прие, че не са налице наруше-
ния по ЗЗК в хипотези, когато бивши служители развиват конкурентна на пре-
дишния си работодател дейност, макар да са подписали декларации или анекси 
към трудовите си договори, които забраняват това (напр. Решение на КЗК № 29 
от 11.03.2003 г. по преписка с вх. № КЗК-156/2002 г., Решение на КЗК № 935 от 
17.09.2009 г. по преписка с вх. № КЗК-354/2009 г. и др.).  

По въпроса не липсва и съдебна практика. Според ВАС, с отмяната на чл. 
15 от ЗЗК (1991 г.) „ ... идеята на законодателя очевидно е била да се стимулира 
свободната конкуренция с всички благоприятни последици от това. ... Затова в 

своята стопанска дейност търговците трябва да се съобразяват с обстоя-

телството, че вече е отменена забраната бивши служители да упражняват 

конкурентна на работодателя си търговска дейност до три години от прек-

ратяването на трудовия договор и да си изработят такава пазарна политика 
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като работодател, която да ги гарантира срещу евентуална конкурентна на 

тях стопанска дейност от бивши техни работници или служители. Подписани 

декларации или клаузи в трудовите договори на тези работници или служите-

ли, че се задължават да не упражняват конкурентна стопанска дейност, ня-

мат правна стойност, защото противоречат на идеята за свободно и бързо 

развитие на българския пазар чрез стимулиране на конкуренцията и поради 

това са в противоречие с добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал.1 от Закона за 

задълженията и договорите.“ (Решение на ВАС № 246/15.01.2004 г. по адм. 
дело № 3921/2003 г.; в същия смисъл – Решение на ВАС № 8921/22.07.2008 г. по 
адм. дело № 3376/2008 г. и др.)  

Към това становище се придържа и Министерството на труда и социалната 
политика. В писмо с изх. № 94СС-637/21.07.2006 г., например, се посочва, че 
Конституцията на Република България гарантира правото на всеки гражданин 
свободно да избира своята професия и място на работа (чл. 48, ал. 3 КРБ). По-
ради това клауза, че работникът няма право след прекратяване на трудовото 
правоотношение да започне работа в конкурентна фирма, може да бъде атакува-
на по реда на чл. 74 КТ и да бъде обявена от съда за недействителна. Аргумент в 
тази насока е и правилото на чл. 8, ал. 4 КТ, според което „отказът от трудови 
права е недействителен“. 

Практиката на ВКС по въпроса за действителността на забраните за уп-
ражняване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото правоотно-
шение е донякъде колеблива, но в тях вижда предимно посегателство над конс-
титуционногарантираните права на труд и свободна стопанска инициатива. По-
ради това подобни клаузи най-често се обявяват от съда за нищожни.  

В отделни актове на ВКС, напр. Определение № 1252 от 15.10.2009 г. гр.д. № 
1103/2009 г., инцидентно се застъпва становището, че „на основание чл. 66, ал. 2 
от КТ, с трудовия договор страните могат да уговорят и други условия, свърза-

ни с предоставянето на работна сила, които не са уредени с повелителни разпо-

редби на закона. … Работникът е поел задължение да не постъпва на работа в 

конкурентна на работодателя фирма за определен срок, обезпечено с определе-

ната неустойка … Установено е по делото, че ответницата е прекратила по 

взаимно съгласие трудовия си договор с ищеца и е постъпила на работа във 

фирма със сходен на неговия предмет на дейност. Така е нарушила поетото 

спрямо работодателя задължение и му дължи уговорената неустойка.“  
Много по-голям брой решения, постановени от ВКС по реда на чл. 290 

ГПК обаче, възприемат обратната теза – за недопустимост на уговарянето на 
забрана за извършване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото 
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правоотношение (Решение № 656 от 25.10.2010 г. по гр. дело № 1954/2009 г., IV 
г.о.; Решение № 417 от 21.05.2010 г. по гр. дело № 1228/2009 г., III г.о,; Решение 
№ 535 от 30.06.2010 г. по гр. дело № 309/2009 г., IV г.о. и т.н.). В тях се подчер-
тава, че уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност 
от страна служители за определен срок след прекратяване на трудовия им дого-
вор, на първо място, нарушава конституционно признатото право на труд. На 
следващо място, работодателят няма право да налага забрана на служителите си, 
които са се специализирали в дадена област, да упражняват своята професия, 
след прекратяването на трудовите си отношения, „тъй като това би означавало 
да се ограничи правото им на полагане на труд в бъдеще, поради което подоб-

на клауза по своята същност е нищожна. Същата възлага задължение на ра-
ботника или служителя в определен период от време да не встъпва в трудови 

или граждански отношения с конкурентна фирма, поради което тази уговорка 

противоречи на норми и принципи на трудовото право – чл. 8, ал. 4 КТ.“ 
Интересен казус разглежда ВКС в свое Решение № 60/13.03.2012 г. по гр. 

дело № 456/2011 г., IV г.о. Касационното обжалване е допуснато по материал-
ноправния въпрос „действителна ли е клаузата от трудов договор, с която е 
уговорено задължението за служителя да не постъпва на работа при друг ра-

ботодател, чиято дейност е сходна с неговата, в едногодишен срок, или по 

какъвто и да е начин да не извършва лично или чрез трети лица конкурентна 

дейност, както и да не разпространява станали му служебно известни сведе-

ния, за което ще получи обезщетение в размер на трудовото възнаграждение 

за всеки месец на действие на забраната, а в противен случай при нарушение 

на тази забрана служителят трябва да заплати на работодателя неустойка в 

двоен размер на уговореното обезщетение?“  
Съдът приема, че клаузата е нищожна. Дори плащането на обезщетение от ра-

ботодателя за въздържането от конкурентна дейност не е в състояние да я санира, 
„тъй като действителната воля на страните и тяхната обща цел не е била да се 
уговори само заплащане на обезщетение на служителя, без последният да поеме 

задължение да се въздържа от упражняване на конкурентна дейност. Работода-

телят не би поел задължение за плащане на обезщетение, без да е обезпечено с 

неустойка изпълнението на задължението за въздържане от конкурентна дей-

ност.“ Казано с други думи, съдът отрича на страните по трудовия договор правото 
да постигат договорености, отменящи конституционногарантирани права на слу-
жителя (правото на труд и свободна стопанска инициатива), без значение дали ра-
ботодателят е склонен да заплати компенсация за времето, през което служителят 
няма да упражнява конкурентна дейност (Александров, 2018, с. 32-33). 
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2. Предвиждането на неустойки при нарушаване 
на забраната за упражняване на конкурентна дейност 

Въпреки, че съдебната и административната практика, както и правната те-
ория, възприемат договорените забрани за упражняване на конкурентна дейност 
от бивши работници и служители за нищожни, те съвсем не са рядкост. Дори 

нещо повече, неизпълнението им често е скрепено с неустойка. Тъй като не-
устойките в трудовия договор сами по себе си пораждат отделен, специфичен 
кръг от правни проблеми, този въпрос също следва да бъде разгледан накратко. 

Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „неус-
тойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за 
вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.“ Така, от една 
страна, неустойката има обезщетителна функция (възмездява вредите от неиз-
пълнението, без да е необходимо тяхното доказване, което в много случаи е 
трудно и дори невъзможно), а от друга – има и известен превантивен ефект: 
възпира страната по договора от това да наруши задълженията си. Гражданс-
коправната теория добавя и един наказателен елемент на неустойките – чрез тях 
неизправната страна бива санкционирана за своето поведение, дори тогава, ко-
гато другата страна не е понесла реални вреди (Кожухаров, 1993, 321-338) (Ка-
лайджиев, 2017, с. 497-514). 

От така представения правен режим и функции на неустойката ясно личи, 
че става дума за институт, който е принципно неприложим в трудовото право. 
На имуществената отговорност на работника или служителя е посветен раздел 
ІІ от глава Х на Кодекса на труда. Става дума за специална уредба, състояща се 
от императивни норми. Гражданският закон (ЗЗД) се прилага към нея субсиди-
арно, само тогава, когато тази уредба съдържа непълноти. Не такъв е случаят с 
неустойките: те представляват договорна клауза, която предварително определя 
последиците на евентуално неизпълнение. Трудовото право се характеризира 
със закрилната си функция,като отчит обичайната житейска ситуация, при която 
работодателят е икономически по-силната страна в трудовото правоотношение и 
често налага условията на трудовия договор. Затова то създава специфични ме-
ханизми за закрила на работника или служителя, напр. с правилата на ограниче-
ната имуществена отговорност. Ако се допусне уговарянето на неустойки за 
неизпълнение на задължения на служителя, това на практика ще обезсмисли 
целия специален режим – неустойката ще е предварително фиксирана в догово-
ра, а размерът на вредата, претърпяна от работодателя, няма да подлежи на до-
казване. Ето защо, всяка уговорка в трудовия договор, която променя реда за 
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търсене и налагане на имуществена отговорност на работника или служителя за 
нарушение на негови трудови задължения, би била недействителна само на това 
основание, в т.ч. и неустойката (Александров, 2010).  

Разбира се, в случая въпросът има по-скоро теоретично значение. При по-
ложение, че българската правна теория и съдебна практика приемат за нищожни 
забраните за упражняване на конкурентна дейност след прекратяване на трудо-
вия договор, свързването им с неустойка също ще е нищожно само на това ос-
нование, дори ако уговарянето на неустойка за неизпълнението на други трудо-
ви задължения беше принципно допустимо.  

3. Сравнителноправен анализ с други европейски държави 

Прави впечатление, че чуждестранните инвеститори, развиващи стопанска 
дейност в България, обикновено са изненадани от практиката на българските 
съдилища да обявяват клаузите за забрана на конкурентна дейност след прекра-
тяване на трудовото правоотношение за недействителни. Често те настояват, че 
това е неоправдано ограничаване на договорната свобода на страните по трудо-
вия договор да предвидят такива условия, каквито считат за уместно и необхо-
димо. Логично изглежда и оплакването им, че българското право не създава 
защита на работодателя срещу т.нар. „хедхънтинг“ – независимо какви инвести-
ции са направени за повишаването на квалификацията на даден служител, нико-
га няма гаранция, че конкуренцията няма да го привлече с по-високо възнаграж-
дение или по-атрактивни условия на труд. 

Без претенции за изчерпателен сравнителноправен анализ, достатъчно е да 
се отбележи, че според данни, представени в българската периодика, забраната 
за упражняване на конкурентна дейност спрямо бивш работодател се приема за 
недействителна единствено в България и в Кипър (Стивасарева, 2012). В оста-
налите страни от ЕС включването на такава клауза в съдържанието на индиви-
дуалното трудово правоотношение е обичайна договорна практика или има из-
рична уредба в трудовия закон. Най-често ограниченията се предвиждат за срок 
между 1 и 3 години след прекратяване на трудовия договор и могат да са обвър-
зани със задължение на работодателя да заплаща компенсация в размер на (част 
от) трудовото възнаграждение на работника или служителя за времето, през 
което той ще се въздържа от упражняването на конкурентна дейност.  

Погледнато през тази призма, категоричното становище на българския съд 
за противоречието на разглежданите забрани с добрите нрави н нарушаването 
на правото на труд изглежда все по-малко „социално“. Ако служителят е приел 
подобно ограничение при встъпването в трудовото правоотношение и – на още 



Известия 
2018  •  том 62  •  №4 

418 

по-силно основание – ако ще получава и компенсация за периода на въздържане 
от конкурентна дейност, в това със сигурност няма нищо морално осъдимо. 
Точно обратното, обявяването на клаузата за недействителна открива пътя към 
възможни злоупотреби. Един недобросъвестен служител лесно би могъл да на-
пусне работодателя, инвестирал в неговото развитие, и да установи сътрудни-
чество с преките му конкуренти, като при това продължи да получава договоре-
ното с бившия си работодател обезщетение за „въздържане от конкурентна дей-
ност“. Дори да възникне спор, служителят винаги ще има комфорта, че съдът 
най-вероятно ще обяви клаузата за неупражняване на конкурентна дейност за 
нищожна. Ето защо е препоръчително съдебната и административната практика 
по тази тема да бъдат преразгледани. 

Впрочем, изложеното становище не е изолирано и в българската трудовоп-
равна доктрина. И други автори поддържат, че е удачно да „се заимства утвърде-
ният в европейското право принцип на пропорционалност. … Когато се налага 

някакво сериозно ограничение, то може да е допустимо само ако е обективно 

оправдано за постигане на законна цел от гледна точка на трудовото право, но 

средствата за това не трябва да надвишават необходимото, а още по-малко да 

водят до съществено ограничаване или отнемане изобщо на правото на труд на 

работника или служителя и да увреждат неговите имуществени и неимущест-

вени интереси.“ (Генова, 2013). Авторката посочва като добър пример Франция и 
решението на френския Касационен съд по делото Барбие (Soc. 10 juillet 2002, D. 
2002, p. 2491, note Y. Serra; Grands arrkts n 46.), в което са изведени четири основ-
ни критерия за валидността на клауза за „забрана на конкуренцията“: 

- необходимостта от ограничаване на работата при конкурентен работода-
тел да е мотивирана с конкретна причина; 

- времевото и териториалното й действие да е ограничено до строго необ-
ходимото за избягване на вредите; 

- ограничението да оставя възможност на бившия работник или служител 
да работи, като използва квалификацията и професионалния си опит, за да не се 
отнема правото на труд и да не се ограничава прекомерно свободата на труда; 

- работодателят да предостави адекватно финансово обезщетение за срока 
на действие на клаузата. 

4. Други способи за ограничаване на упражняването 
на конкурентна дейност  

Когато работодателят е вложил средства за придобиване или повишаване на 
квалификацията на служителя, прекратяването на трудовото правоотношение 
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може да породи задължение за възстановяване на направените разходи. Такава 
клауза може да се включи в договорите за повишаване на квалификацията и за 
преквалификация по чл. 234 КТ. Те се определят като договори, регулирани от 
трудовото право, които, обаче, не са трудови договори. Затова за тях не се отна-
сят ограниченията за предвиждане на неустойки, разгледани по-горе. На осно-
вание чл. 234, ал. 3 КТ, например, страните по такъв договор могат да опреде-
лят, че след завършването на обучението работникът или служителят се задъл-
жава да остане на работа за срок от 5 години. В случай, че не изпълни това за-
дължение, той ще дължи неустойка в размер на разходите, направени от работо-
дателя за обучението. Такава уговорка практически ще има възпиращ ефект, 
близък до този на разглежданите забрани (Мръчков, 2010, с. 157-170) (Алексан-
дров, 2017). 

За пълнота може да се отбележи също, че някои специални закони въвеждат 
частични ограничения за последваща дейност след прекратяване на трудовото 
правоотношение, обикновено за защита на интереси със сериозна обществена 
значимост. Такъв е случаят, когато бивш юрисконсулт на търговско дружество 
приеме в качеството си на адвокат да представлява клиенти, чиито интереси 
влизат в колизия с тези на предишния му работодател. Заради неоправданото 
предимство, което би се създало от използването на „вътрешна“ информация в 
подобна ситуация, Етичният кодекс на адвоката и Законът за адвокатурата въ-
веждат изрична забрана за такова представителство.  

Законодателството ни познава и случаи на забрана за упражняване на кон-
курентна дейност от типа на тези в отменения Закон за защита на конкуренция-
та. Тя засяга управителите на търговски дружества (ООД) и се прилага докато те 
изпълняват тази длъжност. При нарушаване на забраната управителят дължи 
обезщетение за причинените на дружеството вреди (чл. 142 от Търговския за-
кон) (Маданска, 2012). Разбира се, този въпрос излиза извън материята на тру-
довото право, затова и няма да бъде разглеждан по-подробно тук. 

Заключение  

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

Първо – българското трудово право на ниво държавно законодателство не 
съдържа цялостна и комплексна уредба на въпросите, свързани със забраните за 
осъществяване на конкурентна дейност. Предвид съвременните тенденции и 
развитието на свободата на страните при определяне на взаимните си ангажи-
менти в трудовоправната връзка се наблюдава въвеждането на забраните в из-
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точници от вида на недържавните.  
Второ – по отношение въпросите касаещи действителността на забраните 

се наблюдава трайна национална тенденция за закрила на работниците и служи-
телите и конкретно обявяване на клаузите за недействителни. В аспекта на своя-
та закрилна и социална роля трудовото ни законодателство остава непроменено 
спрямо съвременните икономически и пазарни условия на престиране на труда. 
В тази посока е и българската правораздавателна практика, а това е в разрез със 
съвременните международни тенденции. 

Трето – необходимо е комплексно приложение на норми, както от преки, 
така и от субидиарни източници на трудовото право, с цел правилното разбира-
не на въпросите, свързани с конкурентната дейност, респективно ограниченията 
и забраните за такава от страна на работници и служители.  

Бележки 

1. Впрочем, и по сега действащия Закон за защита на конкуренцията е мислимо 
ангажирането на административно-наказателната отговорност на физическо 
лице, което извършва или съдейства за извършване на нарушения по този 
закон (чл. 2, ал. 1 ЗЗК). А такова нарушение може да е, например, нелоялната 
конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се 
прекратяват или се нарушават сключени от дружеството договори (чл. 36, ал. 
1 ЗЗК). На практика, обаче, тези разпоредби не се прилагат спрямо лица в 
трудово правоотношение с увреденото лице. 
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FOR VALIDITY OF THE PROHIBITION FOR PERFORMING 
COMPETITIVE ACTIVITY PARALELL AND/OR AFTER 
TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT 

Andriyana Andreeva, Andrey Aleksandrov 

Abstract 

The scientific research examines the diversity of prohibitions for performing of competi-
tive activity from (former) employees introduced through clauses in the individual employ-
ment contracts, in additional agreements, in collective employment agreements, in internal 
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acts of the employers, as well as in special declarations by the employees, that they are not 
performing and are not going to perform competitive to the employer activity. Examined and 
analyzed are prohibitions according to their subject and time range. The accent in the research 
is on the question about the validity of the prohibitions and accordingly about the consequenc-
es for the employees in case of potential breach. Based on the analysis are made conclusions, 
summaries and recommendations.  

Key words: employment contract, prohibitions, restrictions, competitive activity. 


