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Резюме
Предмет на изследването е доколко уредбата на фигурата на търговския
представител в българския Търговски закон съответства на Директива
86/653/ЕИО/1986. Поставен е акцент върху различията в двата законодателни акта – там, където европейският законодател предоставя пошироки права или въвежда по-стриктни ограничения на страните по
договора за търговско представителство. Разгледани са последователно
разликите при дефинирането на фигурата на търговския представител,
формата на договора, възнаграждението – времеви обхват, изискуемост,
срок за изплащане, погасяване, компенсационното възнаграждение и
ограничението за конкурентна дейност. Изведени са нормите от българския закон, които продължават да не са хармонизирани с европейския и са
предложени възможни практически разрешения на спорове, породени от
неясна регламентация.
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Въведение
Основният акт на правото на ЕС, посветен на търговския представител
(агента), е Директива 86/653/ЕИО/1986 (по-надолу Директивата). Проектът на
Директивата е базиран на германското право, но окончателният текст е значително обогатен, като в същото време е и опростен с оглед изискването на Велико423
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британия, чиято неохота относно одобряването на проекта произтича от липсата
на вътрешноправна регулация (Балди, 1993).
Главната цел, която си поставя Директивата, е да даде унифицирана уредба
на фигурата на търговския представител, тъй като съществуващите различия в
националните законодателства са в ущърб, както на страните по договора за
търговско представителство, така и на правната сигурност на търговските сделки, засягащи третите лица. Различната регулация на института в обективното
право на държавите-членки създава сериозни практически проблеми при
сключването на агентски договори с международен елемент. Директивата разпознава необходимостта от сближаване на правните системи на държавитечленки в областта на търговското представителство, което като резултат ще доведе до по-добро функциониране на Общия пазар. Целта е да се осигури подход,
гарантиращ пълното транспониране и прилагане на правилата на вътрешния
пазар, с цел да се премине към това, което би могло да бъде наречено „управление“ на вътрешния пазар и „партньорство“ между институциите на ЕС и националните органи. Като средство за редуциране на пропуските в единния европейски пазар, Генерална дирекция „Комуникации“ (Европейска комисия) посочва (2014), на първо място, правилното прилагане на съществуващото законодателство чрез партньорства със и между страните-членки, включително партньорски оценки и обмен на добри практики.
Фигурата на търговския представител за първи път (1) се появява в българското обективно право с приемането на новия ТЗ (2) през 1991 г. (обн. ДВ, бр.
48/1991 г.). До приемането на ТЗ само някои изолирани разпоредби в нормативните актове (например, чл. 13, ал. 2 от Правилника за приложение на Указ № 56
отм.) споменават търговския представител (Димитров, 2003). В действащия ТЗ
правните норми относно търговските представители, като отделна и самостоятелна категория лица, осъществяващи представителна дейност (Бъчварова, 2007), са в глава шеста, раздел II от ТЗ. За неуредените въпроси субсидиарно
приложение намира общият граждански закон – Законът за задълженията и договорите. С основание Касабова (2005) критикува систематично място на нормите за търговския представител, които изглеждат неуместно откъснати от другите търговски сделки. Причината за това е, че българският търговски закон
следва систематиката на германския търговски кодекс, за който като недостатък
се счита отделянето на нормите за търговския представител от другите сделки и
включването им в главата за правния статут на търговеца. Обратното е в швейцарския и италианския кодекс (Касабова, 2005, с. 101). Въпреки систематичното
място на нормите в българския ТЗ – в глава шеста при останалите търговски
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представители (в широк смисъл), те уреждат режима на договора за търговско
представителство като една от търговските сделки (Григоров, 1992, с. 45).
Актуалността на изследването е обусловена от комплексното взаимодействие на два фактора. Първият е, че 12 години след присъединяването на България към ЕС Директива 86/653/ЕИО/1986 продължава да не е изцяло транспонирана в българското обективно право. В резултат на няколко изменения на ТЗ,
най-значителното от които е направеното с ДВ, бр. 38/ 2006 г., българският закон
е хармонизиран с по-голямата част от нормите на Директивата, в съответствие с
основните й начала и цели, но в същото време липсва адекватно въвеждане на
немалко нейни предписания. Вторият фактор е разширяването на приложно
поле на доскоро изолираната концепция за хоризонталния директен ефект на
директивите. Взаимодействието на двата фактора поставя важния за всеки
юрист въпрос къде да търси приложимото правило за поведение при конкретни
усложнения в отношенията между страните по договора за търговско представителство – в ТЗ или в Директивата.
Това изследване има за цел не да изброи механично всички различия между двата нормативни акта, а да се опита да постави акцент върху онези различия
в Директивата, които, в сравнение с националния закон, предоставят по-широки
права или въвеждат по-стриктни ограничения на страните по договора за търговско представителство. Именно тези норми представляват интерес за правоприлагането, тъй като с развитието на концепцията за все по-широка директна
приложимост на директивите, включително и хоризонтален директен ефект,
страните по договора могат да се позоват на Директивата пред съда. По правило
директивите не произвеждат директен ефект, а възможността при определени
условия да възникне т.нар. „скрит директен ефект“ е дискусионна в литературата и съдебната практика. Тенденцията е Съдът на Европейския съюз да разширява приложението им. Първоначално Съдът признава т.нар. „вертикален директен ефект“ на директивите, като посочва, че когато една държава-членка не е
взела необходимите мерки или е приела несъобразни мерки, на частните лица
може да се признае право да се позовават на директивата срещу тази държава
(Жаке, 2007, с. 468-470). В последните години все повече привърженици намира
концепцията за „хоризонтален директен ефект“ – възможността частните субекти да се позовават на директивите в отношенията помежду си
Обект на изследване са нормите, уреждащи института на търговското
представителство (в тесен смисъл) в ТЗ и в Директива 86/653/ЕИО/1986.
За постигането на поставената цел авторът си поставя следните задачи: 1)
да се извърши изследване на актуалните правни норми в областта на търговско425

Известия
2018 • том 62 • №4

то представителство в ТЗ и в Директива 86/653/ЕИО/1986; 2) да се анализират
регулациите в двата източника там, където те се различават съществено; 3) да се
посочат възможни неясноти в правоприлагането, дължащи се на различната
регламентация на институтите; 4) да се предложат правно издържани и практически насочени разрешения.
Методологията на научното изследване включва: 1) комплексен анализ
на уредбата на търговския представител в ТЗ и в Директива 86/653/ЕИО/1986; 2)
проучване на вече направени изследвания по въпроса, както и на научните виждания на водещи автори в областта на търговското право.
1. Фигурата на търговския представител
В чл. 2, ал. 2 от Директивата е дадено легално определение за търговски
представител, според което това е самостоятелно зает посредник, който има
дълготрайни пълномощия да договаря продажбата или покупката на стоки от
името на друго лице – принципал, или да договаря и сключва такива сделки от
името и за сметка на този принципал. В чл. 32 ТЗ също се съдържа легална дефиниция, която, макар и с различен езиков подход, се припокрива с тази от Директивата, с изключение на това, че според българския закон търговското представителство може да се отнася за всякакви сделки, не само за продажба. Подходът на българския законодател следва да бъде предпочетен, тъй като не стеснява
приложното поле на представителството единствено до продажбата (Касабова,
2005, с. 50). Няма разумно обяснение защо от сферата на агента да бъде изключено посредниченето и сключването на други сделки. Нещо повече, в практиката институтът се използва широко в областта на лизинга, транспорта, наема и
услугите.
Заслужава да бъде споменато, че Директивата съдържа и негативна дефиниция, т.е. опитва да изясни фигурата на търговския представител като посочва
какво той не е:
- лице, което в качеството си на орган е упълномощено да поема задължения, които обвързват дружество или сдружение,
- партньор, на когото законно е дадено правото да поема задължения, които
обвързват другите партньори,
- назначен от съда управител на имущество, ликвидатор или синдик при
несъстоятелност.
Подобно отграничение липсва в ТЗ. Разделителната линия между агента и
търговските пълномощници е изведена на доктринално ниво и правилно не е
намерила израз в изрична законова разпоредба.
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Не такъв, обаче, трябва да е подходът на българския законодател по въпроса за императивността на уредбата на търговския представител – противно на
изричното постановяване на императивния характер на някои разпореди от Директивата (напр. чл. 5, ал. 10, ал. 4, чл. 11, чл. 12, ал. 3, чл. 15, ал. 2, чл. 19) в ТЗ
с някои изключения (чл. 35 и чл. 41 ТЗ) императивният или диспозитивният
характер на нормите се установява само по тълкувателен път (Кацарски, 2003).
Въпреки, че с изменението на ТЗ с ДВ, бр. 38 от 2006 г. е направена значителна
крачка в тази посока, вътрешната уредба продължава да не е хармонизирана в
пълна степен с европейската. До разнопосочни практически тълкувания може да
доведе липсата на ясно изразен императив относно същественото съдържание
на договора – за дължимостта на възнаграждението, срокът, в който трябва да
бъде отправена покана със сметка на дължимото възнаграждение. Невъзможността на страните да се отклоняват от законовата рамка следа да бъде винаги
ясно заявена от законодателя. В още по-голяма степен това е валидно в областта
на търговското право, където преобладаващи са диспозитивните норми. De lege
ferenda следва да се прецизират нормите, транспониращи цитираните норми на
Директивата, като в ТЗ ясно бъде заявен императивният им характер.
2. Форма на договора за търговско представителство
Според чл. 32, ал. 2 ТЗ договорът за търговско представителство е формален – изисква се писмена форма за действителност. Изискването за форма има
две функции – да създаде сигурност в гражданския оборот и да мотивира страните сериозно да обмислят последиците от евентуалното обвързване (Конов,
2010). Според Калайджиев (2015), правилото познава едно изключение – неформалност на договора в хипотезата на мълчаливо подновяване – чл. 47, ал. 4
ТЗ. В Директивата подобно изискване за форма липсва, т.е. договорът е уреден
като неформален. Кацарски (2003) застъпва схващане, че според предвидената в
чл. 13, ал. 1 от Директивата възможност, всяка страна има правото да получава,
по искане на другата, подписан писмен документ, излагащ условията на договора за представителство, включително, и всички впоследствие договорени условия, представлява изискване за форма за действителност. Това разбиране не
може да бъде споделено. В Директивата не се съдържа изрично изискване на
писмена форма за действителност. Уредената в чл. 13, ал. 1 възможност е страна
в последващ сключването на договора момент да поиска писмено доказателство
относно неговите параметри. Самата възможност е продиктувана от обстоятелството, че при липса на изрично изискване за писмена форма за действителност
практиката изобилства от устни договори за търговско представителство. Обек427
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тивната трудност за доказване, предопределена от устната форма, е причината
да се гарантира на всяка от страните възможност писмено да фиксират точните
условия на договора. Налага се изводът, че се касае за форма, улесняваща доказването – за да може страната да получи защита на правото си по пътя на гражданския процес, то трябва да бъде доказано (Стамболиев, 2010, с. 29).
Поставя се въпросът практически мислима ли е хипотеза на недействителност на устен договор за търговско представителство по българското право.
Считам, че в практиката положителният отговор следва да бъде предпочетен с
уговорката, че е налице изпълнение по този договор (3). По силата на хоризонталния директен ефект страната може да се възползва от предвидената в чл. 13,
ал. 1 от Директивата възможност да изисква писмено доказателство. Освен това,
ще съществуват други обективни обстоятелства, доказващи наличието на облигационна връзка – например писмено пълномощно от принципала, доказателства относно посредничене/сключване на сделки с третото лице, счетоводни отразявания и пр. Липсата на предвидената от ТЗ форма ще бъде преодоляна чрез
правилото на чл. 293, ал. 3 ТЗ (4). Много по-често в практиката се наблюдават
случаи на частична нищожност, напр. поради нарушаване на императивната
норма на чл. 35 ТЗ (Герджиков, 2007).
3. Възнаграждението на търговския представител
За извършените действия (фактически и/или правни) агентът получава възнаграждение, обикновено формирано като процент от цената на сключената
сделка – комисиона, или от чистата печалба – тантиеми (Христов, 1999, с. 153).
Правото на възнаграждение се поражда по силата на закона и без да е необходимо изрично волеизявление на страните (Големинов и др, 2002, с. 50). Българският ТЗ, в съответствие с предписанията на Директивата, е регламентирал възнаграждението на агента, следвайки общия принцип на по-голяма закрила на
този представител на принципала в сравнение с търговските представители в
широк смисъл (Касабов, 2005). Съществуват, обаче, някои важни разлики. Според чл. 36, ал. 1 ТЗ, търговският представител има право на възнаграждение за
всички сделки, извършени от него, с негово сътрудничество или с клиенти, които той е привлякъл за сключването на съответния вид сделки през периода на
действие на договора му с търговеца. Директивата разширява времевия обхват
като добавя (чл. 7, ал. 1, б. „б“), че възнаграждение се дължи и тогава, когато
сделката е била сключена с трета страна, която преди това е била негов клиент
за сделки от същия вид. Под „преди това“ се има предвид времето преди сключване на агентския договор, т.е. търговският представител има право на възнаг428
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раждение и за сделки, които не са сключени с негово участие, но страна по тях е
сделка от неговата клиентела, създадена преди обвързването му с принципала.
Нормата не е аналогична на тази в чл. 36, ал. 2 ТЗ, която се отнася до изключителния търговски представител. Според Касабова (2005), в това отношение българската уредба е в синхрон с европейската. Посочва се, че ако търговският
представител има изключително право за определена територия или кръг лица,
той получава комисиона за това. Тази констатация сама по себе си е верна, но
ключовият момент при сравнението с чл. 7, ал. 1, б. „б“ от Директивата е, че
българският законодател има предвид хипотезата на изключително търговско
представителство. При нея се презумира, че всички сделки, извършени в този
район или с кръга клиенти, са сключени благодарение на агента, тъй като е със
запазен периметър и само той може да действа в него (Герджиков, 2007). Цитираната норма от Директивата касае кръг клиенти, обособени не от договорката за
изключителност, а от принадлежността им към контактите на агента преди
сключване на договора за търговско представителство, т.е. ефектът от сътрудничеството на агента се презюмира не въз основа на предоставения му периметър, а
на базата на съвкупността от предходни свои клиенти, които е привлякъл за сделки с принципала. Аргумент в подкрепа на изложеното виждане е систематичният
анализ на Директивата, от който става ясно, че въпросната норма е въведена като
отделна хипотеза от другите, които са пренесени в българския закон.
Следващата разлика по отношение на възнаграждението е свързана с определянето на момента, от който възниква задължението за изплащане на възнаграждението, и е от особена важност (Балди, 1993). Във вътрешното законодателство на държавите от ЕС въпросът е уреден по различен начин (5). В българският закон, в чл. 38 се съдържа единствено потвърждение за това, че договорът
е с продължително изпълнение – възнаграждението на търговския представител
се изплаща всеки месец. Липсва изрично правило относно момента на дължимост на възнаграждението, затова той се извлича по тълкувателен път – това е
моментът на сключване на сделката с третото лице. В Директивата е направен
опит да се разграничи моментът на възникване на правото на възнаграждение от
този, в който то става дължимо – чл. 7 и чл. 10. Съгласно чл. 10, комисионата
става дължима веднага щом е налице едно от следните условия: 1. принципалът
е изпълнил сделката; 2. принципалът би трябвало, съгласно договора си с третата страна, да е изпълнил сделката; 3. третата страна е изпълнила сделката. В
този си вид текстът създава възможност за различни тълкувания. Правдиво и
обосновано, с оглед защитата на интереса на представителя, е да се приеме, че
европейският законодател предвижда три условия, най-ранното сбъдване на
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което и да е от тях да доведе до изискуемост на вземането за възнаграждение.
Друга възможност за тълкуване е този нормативен подход да има за цел да позволи на страните да изберат една или друга алтернатива (Балди, 1993, с. 31).
Както вече беше посочено, българският търговски закон не съдържа изрична
регулация относно момента, в който агентското възнаграждение става изискуемо. В отсъствието на законодателен императив и в съответствие с принципа за
свобода на договарянето, страните могат да се спрат на различни варианти. Найблагоприятният за търговския представител е този, при който изискуемостта на
възнаграждението съвпада с неговото възникване – сключването на сделката с
третото лице. Обратният ефект би имал вариантът, в който страните уговорят за
меродавен момента, в който третото лице изпълни задължението си по сделката.
Такава клауза би била изгодна за търговеца, тъй като дължимата към агента
престация той ще заплати от получените от сделката постъпления. Търговският
представител ще бъде поставен в неблагоприятно положение, защото дори без
уговорка делкредере, той ще се окаже практически зависим от изпълнението на
третото лице. При тази хипотеза следва да намери приложение правилото на чл.
36, ал. 1, изр. 2 ТЗ и дължимостта на възнаграждението да се прецени, в зависимост от добросъвестността на принципала. Ако неизпълнението се дължи на
причина, за която той отговаря, е справедливо да се признае правото да получи
възнаграждение и обратно – ако неизпълнението е по вина на агента, правото му
на възнаграждение следва да се отрече. Допълнителни усложнения, обаче, могат
настъпят във връзка с действителността на сделката (Герджиков, 2007).
При липсата на изрична уговорка между страните относно изискуемостта
на вземането за възнаграждение на търговския представител, следва да се приложи общата норма на чл. 69, ал. 1 ЗЗД – който дължи без срок, дължи веднага
(Касабова, 2005), т.е. правото на възнаграждение става изискуемо в момента на
неговото пораждане – след като агентът е изпълнил задължението си да сътрудничи по начина, определен в предмета на договора. Ако, обаче, между страните
е уговорен срок за изплащане на възнаграждението и агентът предяви иск преди
изтичането му, искът трябва да бъде отхвърлен като предявен преждевременно
(Апостолов, 1947, с. 149). Срокът може да бъде и мълчаливо определен – когато
от естеството на задължението, начина и мястото на изпълнението и целта на
договора се налага изводът, че задължението трябва да се изпълни след настъпването на бъдещо сигурно събитие. Тогава точното време на изпълнението следва да се определи съобразно добросъвестността (Калайджиев, 2005).
Периодичността (6) на заплащане на възнаграждението (7) е важен момент
от фактическия състав на договора за търговско представителство, тъй като оси430
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гурява на агента предвидим във времето източник на доход. Нормално е в договора да залегне клауза, уреждаща периодичността на изплащането. Ако доставките са периодични, в договора следва да е уточнено дали възнаграждението се
изплаща след всяка частична доставка или след пълното изпълнение. Във всички случаи свободата на договарянето е ограничена от нормата на чл. 38, ал. 2 ТЗ
(8); това трябва да се случи най-късно до края на месеца, следващ тримесечието, през което съответната сделка е била сключена или е трябвало да се сключи.
В това отношение българският закон възприема по-благоприятно за търговския
представител разрешение от Директивата, където разпоредбата има идентична
езикова формулировка, но срокът е четиримесечен.
Следващата съществена разлика между ТЗ и Директивата е свързана с
уреждането на хипотезите, в които правото на възнаграждение на търговския
представител се погасява. Според ТЗ (чл. 36, ал. 1, изр. 2), възнаграждение се
заплаща и за сделки, които са били подготвени, но не са сключени, освен ако
това се дължи на причина, която не може да се вмени във вина на търговеца.
Правилото не е идентично на това в чл. 11, ал. 1, от Директивата, според което
правото на комисиона се погасява, ако се установи, че договорът между третата
страна и принципала няма да бъде изпълнен и че неизпълнението не се дължи на
причина, за която принципалът отговаря. На пръв поглед двата текста са идентични, но малката езикова разлика води до голямо смислово различие. Докато
нормата на ТЗ потвърждава правото на агента да получи възнаграждение в хипотезата на осъществено фактическо сътрудничество, но недостигнат краен
резултат – сключване на сделките, по вина на търговеца, то европейският законодател поставя погасяването на възнаграждението на представителя в зависимост на изпълнението по вече сключени сделки. В това отношение Директивата
следва собствената си логика на по-широкото дефиниране на възможните моменти, в които задължението става дължимо (чл. 10) и поставя агента в понеблагоприятна позиция, в сравнение с българския закон. Според Неделчева
(2007, с. 48), поставянето на правото на възнаграждение в зависимост от сключването на сделката, но не и от нейното неизпълнение, дезеинтересира агента,
води до неглижиране на принципа за полагане на грижата на добрия търговец и
до нарушаване на еквивалентността на престациите.
Чл. 11 от Директивата съдържа общо правило, че правото на възнаграждение се погасява, „ако това се дължи на обстоятелства, за които търговецът не
носи отговорност“ (Касабова, 2005, с. 228). Вероятно под „това“ се има предвид
неосъществяване на целения краен резултат – изпълнение по договора между
търговеца и третото лице. Тази теза няма опора в закона, тъй като съзнателното
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пропускане на уточнението какво е „това“ подменя изрично записаното в разпоредбата „неизпълнение“, съответно противоречи на езиковото тълкуване на
нормата. В същото време не може да се отрече практическата полза от такова
обобщаване, защото би обхванало хипотезите и в ТЗ, и в Директивата – несключване и неизпълнение след сключване. Стъпването върху тезата, че чл. 11 от
Директивата е обща норма, позволява на някои автори да разгледат дължимостта на възнаграждението в контекста на различни хипотези: на нищожност, унищожаемост, разваляне и да изследват въпроса за значението на добросъвестността на търговския представител (Антонова, 2004).
В разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Директивата е нормирано отделно задължение на принципала да уведоми писмено представителя относно размера на
възнаграждението и начина на изчисляването му в края на периода, в който се
дължи. Това правило не е транспонирано задоволително в ТЗ, а не трябва да се
неглижира, тъй като детайлизира механизма на постигането на съгласие за изчисляване на размера на комисионата. Според европейския законодател, принципалът е активната страна и на всяко четиримесечие той уведомява агента каква е комисионата и как я е изчислил. Ако последният не е съгласен, може да
изисква извлечение от счетоводните книги на търговеца, за да провери размера
на комисионата. Наред с това, в ТЗ липсва изрично уточнение, че нормите на чл.
36, ал. 4 и ал. 5 са императивни, за разлика от чл. 12, ал. 3 от Директивата, където изрично е подчертано, че страните не могат да дерогират нормите за механизма на постигането на съгласие за размера на възнаграждението в ущърб на
търговския представител. Липсата на сходна норма в българския закон създава
възможност за превратно тълкуване, съответно за злоупотреба от страна на
принципала, който, като по-силната икономически страна може да наложи на
търговския представител клаузи, които да затруднят и дори де факто да осуетят
възможността на последния да има яснота относно размера на дължащото му се
възнаграждение. Действителността на подобна уговорка би се разглеждала по
вътрешното ни право в контекста на евентуална нищожност, на основание чл.
26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД – поради накърняване на добрите нрави, вместо далеч поясното и лесно защитимо пр. 1 от същия член – поради противоречие със закона. Възможна защитна линия е представителят да поиска от съда пряко прилагане на чл. 12, ал. 1 от Директивата, т.е. да се приеме, че принципалът е в забава
относно задължението си да предоставя информация. Считам, че отправянето на
подобно искане до българския съд сега би било в най-добрия случай проява на
процесуален опортюнизъм. В същото време, записаното в ТЗ право на представителя да иска информация и да преглежда счетоводните книги на търговеца не
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го защитава в пълна степен, защото поставя в негова тежест задължението да
прояви активността по събиране на информацията. Съвсем по друг начин би
изглеждало практическото развитие на отношенията, ако задължението е върху
принципала и то е активно – без да трябва да бъде канен от агента. Аргумент в
тази посока е обстоятелството, че в Директивата се съдържат две отделни разпоредби, гарантиращи интереса на представителя: чл. 12, ал. 1, регламентиращ
активността на принципала и чл. 12, ал. 2, който се припокрива с чл. 36, ал. 4 и
ал. 5 ТЗ.
4. Компенсационното възнаграждение (9)
И Директивата, и ТЗ признават правото на възнаграждение на търговския
представител при прекратяване на договора, ако търговецът продължава да има
облага от създадената в резултат на сътрудничеството клиентела. Според Стефанов (1996), под облага не следва да се приема само печалбата, която търговецът е реализирал след прекратяване на договора, но и увеличаването на престижа на търговската му фирма.
И двата нормативни акта въвеждат като отправна точка при преценката за
дължимостта на такова възнаграждение „всички обстоятелства“ в отношенията
между принципала и агента. В чл. 17, ал. 2, б. „а“ от Директивата, обаче е въведен допълнителен измерител за размера на обезщетението – комисионата, изгубена от търговския представител, а в б. „б“ годишният размер на възнаграждението е максимално допустимото обезщетение. Подходът на българския законодател е по-опростен – размерът на загубеното възнаграждение не е изведен
като критерий за дължимото обезщетение, а между двете величини императивно
е поставен знак за равенство - обезщетението е в размер на годишното възнаграждение на търговския представител (чл. 40, ал. 2 ТЗ).
В чл. 40, ал. 3 на ТЗ, отнасящ се до отрицателните условия за възможността
да се търси обезщетение, почти дословно са възпроизведени съответните текстове на Директивата. Малка разлика, разкриваща по-либералния дух на европейския законодател, може да се открие в т. 2 от българския закон, където сред
„извинителните“ основания за прекратяване на договора липсва заложеното в
Директивата „отпадналост“ на търговския представител. Българският законодател се задоволява да посочва единствено легално установени понятия - трайната неработоспособност и възраст (вероятно последната ще се тълкува от съда
като навършване на възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст) като основания, при които прекратяването на договора от страна
на агента няма да го лиши от правото на компенсаторно възнаграждение. Дирек433
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тивата въвежда основанието „отпадналост“, което макар и с неясни юридически
параметри, създава възможност съдът да вземе предвид онези обективни обстоятелства, свързани с човешкото здраве, които възпрепятстват пълноценното изпълнение на задълженията на агента, но не водят до трайна неработоспособност. Защото временно намалената работоспособност по смисъла на осигурителното право може да се окаже достатъчно дълга за интересите на търговеца.
5. Ограничението за конкурентна дейност
За да бъде предпазен търговецът от възможността след прекратяване на договора агентът да стане представител на конкурентен продукт или сам дазапочне развиването на сходна търговска дейност, ТЗ допуска уговарянето на ограничителна клауза, забраняваща на търговския представител да предлага същите
стоки или услуги. Клаузата може да залегне в договора още при сключването му
или това да стане в по-късен момент (Димитров, 1991, с. 38). В чл. 41 се посочени две условия за това: районът на ограничението да е тъждествен на този, за
който е било уговорено търговското представителство и максимален срок на
ограничението от две години. Ограничението обхваща кумулативно района и
вида стоки/услуги, но не и кръга клиенти, с които е подготвял и сключвал сделки търговският представител. И тук българската уредба не съответства в пълна
степен на европейската, която предвижда, че ограничението може да обхваща и
„група от потребители“ – чл. 20, ал. 2, б. „б“ от Директивата. По тази причина в
италианското право се приема, че районът не е само географско понятие, но и
типология клиенти, съответно рамките на ограничението могат да бъдат определени не само по териториален признак, но и по тип клиенти или като комбинация от двете. Тук отново възниква въпросът за действителността на ограничителна клауза, отнасяща се до група потребители и дали съдът, след като отчете
противоречието с ТЗ, трябва да зачете хоризонтален директен ефект на Директивата. Считам, че положителният отговор следва да бъде предпочетен, тъй като
ограничението, заложено в националния закон, не съответства на общия смисъл
и цел на Директивата.
Заключение
Направената съпоставка между разпоредбите в ТЗ и в Директива 86/653
/ЕИО/1986 водят до еднозначен извод за наличие на редица несъответствия
между уредбата на института в двата нормативни акта. До пълното транспониране на Директивата в българския закон страните по договора за търговско
представителство могат да искат от българския съд неприлагане на всяка проти434
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воречаща национална норма и директно заместване на националните норми със
съюзна разпоредба. При липсата на изрично законово правило за директна приложимост на директивите съдът ще трябва да избере един от противоположните
тълкувателни подходи относно приложението на европейския закон. Ето защо,
de lege ferenda е необходимо пълно хармонизиране на ТЗ с нормите на Директивата 86/653/ЕИО/1986.
Бележки
1. Причина за липсата на правна уредба на търговския представител в първия
Търговски закон е фактът, че последният е приет през 1896 г. – през същата
година, в която е приет Германския търговски закон, в който за първи път се
появява фигурата на търговския представител. Рецепцията, обаче, е от
предишния Търговски закон на Германия от 1868, когато институтът не е бил
залегнал в обективното право на Германия. По-подробно вж. Касабова (2005,
с. 44).
2. По въпроса дали съдържанието на фигурата на търговския представител
може да се търси в понятието за пътуващи търговски агенти, по смисъла на
чл. 53 от отменения Търговски закон, вж. Касабова, К. Цит. съч., с. 45.
Авторът изследва въпроса дали действащия Търговски закон не страда от
липсата на норми относно пътуващия търговски пътник, още повече, че този
институт е залегнал в съвременните търговски закони на Германия и
Швейцария. Направено е заключение, че функциите на пътуващия търговски
пътник могат да бъдат осъществявани и от обикновения търговски
пълномощник (чл. 26 ТЗ), и от търговския представител. Това разбиране
следва да бъде споделено.
3. Единствено в чисто теоретичната хипотеза на договор за търговско представителство, по което няма изпълнение или липсва изявление от принципала по
отчетността на първата сключена от агента сделка, правилото на чл. 293, ал.
3 ТЗ няма да намери приложение. Подобна постановка няма практическа
стойност що се касае за „мъртвородено“ съглашение, по което страните имат
спор относно действителността на сделка, по която няма престации.
4. Любопитно, но неиздържано от юридическа гледна точка, тълкувание на
нормата дава ВКС в своето Решение №130/09.01.2015 г. по т.д.№ 1850/2013 г.,
ТК, I т.о. Според съда, законодателят не е посочил изрично дали при
хипотезата на чл. 293 ал. 3 ТЗ сделката си остава нищожна, но за неизправната страна по нея не отпада задължението за престация, съгласно
договореното или сделката се санира. Сделката е нищожна поради липса на
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5.

6.

7.
8.

9.

форма, но тази от страните по нея, която е неизправна, не е легитимирана да
се позовава на нейната нищожност. Тя дължи изпълнение по нея и е
обвързана с всички договорни клаузи.
Италианският граждански кодекс приема за меродавен моментa на действителното осъществяване на сделката – правото на възнаграждение възниква
само след заплащане на дължимите суми от третата страна. В Германия
правилото е, че комисионата е платима на агента след осъществяването на
сделката от принципала, като в допълнение е предвидено, че ако третата
страна не плати, представителят губи правото си на възнаграждение и е
длъжен да го върне, ако го е получил по-рано. В държавите от Бенелюкс
правото на възнаграждение се поражда от момента, в който сключването на
сделката достигне етапа на избор на техническите параметри на поръчаните
стоки. Във френското право липсват изрични норми за търговските представители, което прави въпроса за момента на възникване на правото на възнаграждение спорен.
Считам, че този термин е по-издържан от използвания в закона и от някои
автори „срок“ за изплащане на възнаграждението. Така също Кацарски
(2003).
По въпроса дали за да бъде определено едно плащане като периодично е
необходимо то да е и равно по размер. Вж. Таков (2018, с. 306-318).
До изменението на ТЗ с ДВ, бр. 38 от 2006 г. уредбата е била диспозитивна и
страните са имали възможност неограничено да уговарят периодичността на
плащането.
Терминът, макар и приет в литературата, е съмнителен. Резултат е от
особената правна природа на вземането и от смесването на понятието „възнаграждение“, използвано в ТЗ преди изменението през 2006 г., и близостта на
вземането с правните характеристики на обезщетение. Общото учение за
облигацията познава единствено компенсаторно обезщетение – такова, което
замества липсата на дължимата престация. Че не се касае за класическо
обезщетение следва от факта, че вземането не възниква в резултат на неизпълнение от страна на длъжника. Основанието е престация на агента,
осъществена по време на действие на договора, т.е. на нея съответства насрещното задължение на принципала да заплати възнаграждение. За да се
различи от регулярното възнаграждение, считам за най-удачно да се обозначи
вземането на агента по чл. 40, ал. 1 ТЗ с термина „допълнително възнаграждение“.
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ON SOME DIFFERENCES BETWEEN THE PROVISIONS
OF THE AGENT IN THE BULGARIAN COMMERCIAL LAW
AND THE LAW OF THE EUROPEAN UNION
Zlatozar Yordanov
Аbstract
The subject of the present research is based on how the arrangement of the legal form of
the commercial agent in the Bulgarian Commercial Act corresponds to the arrangement within
the meaning of Directive 86/653/EEC/1986. The emphasis is placed on the differences between the two legislative acts – where the European legislator grants wider rights or introduces stricter restrictions for parties under the contract of commercial agent. For the purpose of
the present research the differences in the definitions of the legal form of commercial agent,
the form of the contract, the remuneration – time range, pay ability, chargeability, payout,
compensatory remuneration, reimbursement and restriction of competitive activity have been
examined. The provisions of the Bulgarian law, which are still not harmonized with the European law, have been taken and have been proposed possible practical solutions to the disputes
arising from the unclear regulation.
Key words: commercial agent, principal, agent, Directive 86/653/EEC/1986, transposition.
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