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АНАЛИЗ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА КК „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ 

КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

 
Марианна АЛЕКСАНДРОВА

1
 

 

 ________________________  
1 Катедра Икономика и организация на туризма, Икономически университет, Варна, България. 
 E-mail: marianna.aleksandrova@ue-varna.bg 

JEL Z330, Z310  Резюме 

Ключови думи: 

туристическа привле-
кателност, имидж, 
потребности, възпри-
ятия, брандинг. 

 В условията на дигитализация и изострена конкуренция, значението на 
споделения потребителски опит и наличието на положителен имидж 
придобиват все по-голяма ценност при формиране на привлекателност 
на дестинациите. Целта на статията е изследване на елементите, форми-
ращи привлекателността на КК „Слънчев бряг“ на международния ту-
ристически пазар и идентифициране на начини за нейното повишаване. 
Приложените изследователски методи за постигане на целта са: проуч-
ване на имиджа на курорта чрез количествен контент анализ на дигитал-
ни комуникационни канали, анкетно проучване на потребителската 
удовлетвореност на реални посетители, придобили опит при престой в 
курорта. 
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като туристическа дестинация. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 63 
(2). с. 109 - 126. 

 

Въведение 

Страните, възприемащи туризма като приоритетен икономически отрасъл, 
прилагат нови начини за повишаване на привлекателността на дестинациите в 
тях. Чрез иновативни подходи се осигурява дългосрочен растеж, устойчивост и 
конкурентоспособност на туристическите места. В тази връзка всяка територия 
се старае да предложи възможно най-привлекателен продукт, комбинирайки 
различни атрибути, а потребителите (население, инвеститори, туристи) избират 
тази, която считат, че съответства на техните изисквания. 
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Целта на статията е на основата на теоретична характеристика на туристи-
ческата привлекателност да се определят нейните водещи елементи за КК 
„Слънчев бряг“ и да се направят предложения за повишаването й. Така форму-
лираната цел се постига с изпълнение на следните изследователски задачи: оп-
ределяне на същността и особеностите на туристическата привлекателност, изс-
ледване и анализ на туристическата привлекателност на КК „Слънчев бряг“, 
формулиране на препоръки за подобряване на привлекателността на туристи-
ческото място.  

Предмет на проучване в настоящата статия е туристическата привлекател-
ност и нейните елементи. Обект на изследване са признаците и критериите, 
формиращи привлекателността на КК „Слънчев бряг“. Поддържаната теза в 
разработката е, че елементи с първостепенна важност, формиращи привлекател-
ността на туристическата дестинация, са изграденият имидж и нивото на удов-
летвореност на нейните посетители. В тази връзка, в направените проучвания, 
фокусът и вниманието са насочени точно към тези елементи на туристическата 
привлекателност.  

Методология  

В статията се използва контент анализ (content analysis) като надежден ме-
тод за обективно изследване на единия от основните елементи на туристическа-
та привлекателност – имиджът на туристическото място. Същността на метода, 
наречен още анализ на съдържанието, е че той е съвкупност от приложни сис-
темни процедури. В настоящата публикация те се използват за обективно опре-
деляне на съдържанието на текстови конструкции, най-често коментари в блого-
ве, социални мрежи (общи и специализирани) и традиционни медии. Комента-
рите принадлежат на реални и потенциални посетители на КК „Слънчев бряг“, 
журналисти и инфлуенсъри (лидери на мнение). Контент анализът е метод за 
качествено-количествен анализ на съдържание с цел разкриване и измерване на 
факти и тенденции, отразени в коментарите, мненията и оценките на потребите-
лите на туристически услуги и продукти, предлагани в курорта. Публикуван и 
споделен във виртуалното пространство, потребителският опит, по своята същ-
ност, се превръща в обект на комуникация (Riffe, 2006).  

Контент анализът е метод, принадлежащ към групата на интердисципли-
нарните и е подходящ за изследване на привлекателността на туристическото 
място. Изследователските процедури в метода формират абстрактен обект на 
изследване, за да се интерпретират получените резултати и да се подложат на 
статистическа обработка. Логическата същност на контент анализа го определя 
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като аналитико-синтетичен метод. Анализираните текстове, свързани с КК 
„Слънчев бряг“, са фрагментирани на по-малки единици за наблюдение. След 
това са преброени и синтезирани (обединени) в по-големи смислови съвкупнос-
ти, за да се направят съответните изводи и заключения. 

Контент анализът на текстовете за КК „Слънчев бряг“ е извършен чрез уеб 
базиран инструмент за изследване на фиксирани текстови елементи и оптимиза-
ция на търсещи машини (ОТМ, Search Engine Optimization, SEO). Инструментът 
позволява количествен анализ на текстове с цел последващо смислово тълкува-
не на идентифицираните числови модели - ключови думи. Тези думи, в хода на 
анализа, подпомагат определянето на тематиката на публикациите, свързани с 
КК „Слънчев бряг“ и влияещи върху привлекателността на курорта. Приложе-
нието на контент-анализа като изследователски метод трансформира разнооб-
разния текстови материал в абстрактен математически модел.  

За изследване на привлекателността на КК „Слънчев бряг” е проведено ан-
кетно проучване на 2 етапа. Първият е свързан с оценка на имиджа на КК 
„Слънчев бряг“ чрез контент анализ на дигиталната комуникация с цел иденти-
фикация на тематиката на публикации и графични елементи. Контент анализът 
намира широко приложение при изследване на имиджа на бизнес организации, 
личности, места. Изследването на имиджа е един от надеждните методи за оп-
ределяне атрибутите (факторите), формиращи привлекателността на туристи-
ческите дестинации.  

Основна задача на втория етап от изследването е събиране, обработка и 
анализ на достоверна първична информация, свързана с нагласите и оценките на 
потребители, посетили КК „Слънчев бряг“. Тя е получена чрез дескриптивен 
анкетен метод. Основен инструмент на проучването е анкетна карта (писмен 
въпросник), представляваща съвкупност от структурирани закрити въпроси, 
логически свързани с целите и задачите на изследването. Източник на информа-
ция е съзнанието на респондентите, т.е. те дават отговори, отразяващи персо-
налната им култура, възгледи, намерения, нагласи и възприятия. Видът на из-
вадката, използван за целите на изследването, е от типа проста случайна, в която 
попадат 100 туристи, пребивавали в КК „Слънчев бряг“ в периода юни-август 
2018 г. Извадката е избрана, защото осигурява представителна информация, тъй 
като всички единици от целевата съвкупност имат равен шанс да попаднат в нея. 
Единици на анализа са организирани туристи с рекреационен мотив за посеще-
ние, избрали организирана форма на пътуване и пребивавали в хотели с катего-
рия три, четири и пет звезди. Използвана е Ликертова скала за оценяване, а дан-
ните са обработени с пакета SPSS 13.0. 
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Изводите от двата етапа на изследване дават реалистична представа за пре-
димствата и недостатъците на КК „Слънчев бряг“, възникващи в съзнанието на 
потенциални потребители, което може да бъде отправна точка за оценка на 
привлекателността.  

1. Дефиниране на термина „привлекателност“ 

Мотивите за предприемане на пътуване могат да бъдат различни, а турис-
тите избират тази територия, която считат, че им съответства. Много автори 
признават ценността на туристическите атракции като детерминанта, опреде-
ляща конкурентоспособността на туристическите територии (Kresicand, 
Prebezak, 2011). Атракциите имат способността да привличат (мотивират) хора 
да предприемат пътуване, за да ги опознаят. Те са определящи за интензивност-
та на посещенията в рецептивната област. Характеризират се с хетерогенност, 
защото същността им може да бъде различна: климатични особености, памет-
ници на историята и културата, забавления, архитектурата и изкуството, дейнос-
ти, в които туристите могат да участват, опит или знания, който желаят да при-
добият и др. Туристическите атракции играят решаваща роля за конкурентоспо-
собността на туристическата дестинация, защото са ключови мотиватори за 
посещение и едновременно с това са ресурс за местните общности (Leask, 2010, 
p. 157). 

Термините „привлекателност“ и „конкурентоспособност“ характеризират 
два различни аспекта от управлението на туристическите дестинации. Първият 
се формира от потребителска гледна точка, а вторият, от гледна точка на органи-
те, управляващи дестинацията. Привлекателността се отнася до способността на 
дестинацията да разбира потребностите на целевите аудитории, да ги привлича 
и мотивира да я посетят, а конкурентоспособността се изразява посредством 
качеството на туристическите услуги. Привлекателността на дестинациите е 
характеристика, която се проявява от страна на туристическото търсене, а „кон-
курентоспособността“ – като специфика на туристическото предлагане (фиг. 1). 
Привлекателността се формира от специфичните атрибути на дестинацията, 
които помагат на туристите да я оценят и пожелаят посещение. 
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Източник: Фигурата е съставена от автора. 

Фиг. 1. Туристическо търсене и предлагане 

 

Не съществува универсална концепция, отнасяща се до атрибутите (факто-
рите), формиращи привлекателността, защото всяка територия разполага със 
специфични условия и ресурси. Gartner (1989) свързва привлекателността с на-
личие на исторически и културни обекти, нощен живот, естествена среда. Фак-
тори на привлекателността са и: климатични особености на територията, качес-
тво на туристическата инфраструктура, ценова политика (средна стойност на 
масово търсените услуги), отношение на местното население към туристите, 
транспортна достъпност (Маликов, Харисов, 2011). В изследване на корейските 
дестинации Kim (1998) добавя: чиста и спокойна околна среда; качество на 
удобствата за настаняване; удобства, свързани със семейството; безопасност; 
достъпност; имидж; развлечения и възможности за отдих. Посочените фактори 
могат да бъдат обект на управление от публични и бизнес организации, изклю-
чение прави само имиджът на туристическите дестинации. Концептуализиране-
то на термина „туристическа привлекателност“ и нейните елементи присъства в 
множество публикации, по-важни от които са представени в таблица 1.  
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Таблица 1  

Дефиниции, свързани с термина туристическа привлекателност 

Автор/и Определения 

(MAYO,E., JARVIS, L., 
1981, p. 282) 

„Привлекателността на дестинацията е съчетание между 
важността на индивидуалните потребности и възприема-
ната способност на дестинацията да ги удовлетвори.“ 

(HU,Y., RITCHIE,J., 1993, 
p. 32) 

„Привлекателността е свързана с чувствата, убежденията и 
мненията на индивида, които той изпитва относно  възп-
риеманата способност на дестинацията да задоволи специ-
алните нужди (мотиви)“.  

(ПАНКРУХИН, 2006, стр. 
38) 

 

„Привлекателността на дестинациите е съвкупност от  
значения и впечатления, благодарение на които се постига 
диференциация на района в човешкото съзнание, предпо-
лагаща формиране на позитивно отношение към носителя 
на имиджа.“ 

(KRESICAND, D., 
PREBEZAC, D., 2011, p. 

499) 

„Привлекателността на дестинациите има когнитивна 
конотация, тя е умствена конструкция, която съществува в 
съзнанието на потенциалните посетители.“ 

(СЛАВИН, 2013) 

„Привлекателността на туристическите дестинации е съв-
купност от техните обективни и субективни характеристи-
ки, материални и нематериални фактори, влияещи на ре-
зултатите от туристическите дейности, определящи поло-
жението на региона за туристи и за субекти на туристичес-
ка дейност, които включват ресурсен, инфраструктурен и 
туристически потенциал.“  

(КУЗИК, 2011) 

„Привлекателността е свързана с наличие на туристически 
потенциал на територията, като при неговата експлоатация 
се обезпечават оптималното туристическо натоварване, 
пълното опазване на туристическите ресурси и възмож-
ността за получаване на съответния социално-икономи-
чески ефект, без нарушения на екологичното равновесие 
на околната среда.“ 

(ШАЛЫГИНА, 
СЕЛЮКОВ, КУРАЧ, 2013, 

стр. 1165) 

„Положителният имидж на туристическата територия е 
задължително  условие за формиране на привлекателност-
та сред потенциалните туристи. Това е така, защото обра-
зът, който се развива в съзнанието на туристите, се фор-
мира преди практическия избор на мястото за посещение.“ 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 
 
От разгледаните дефиниции става ясно, че привлекателността съществува в 

съзнанието на потенциалните посетители под формата на асоциации, идеи, въз-
приятия и усещания, възникнали след придобиване на познание за дестинация-
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та. Следователно тя е абстрактно понятие, защото обобщава възприятията на 
потенциалните посетители и формира крайното отношение към дестинацията. 
Привлекателността на дестинациите е решаваща в процеса за вземане на реше-
ние за покупка (предприемане на пътуване) от страна на туристите.  

Близко до термина „туристическа привлекателност“ е понятието „имидж“ 
на туристическите дестинации: „съвкупност от емоционални и  

рационални асоциации, възникващи от съпоставянето на всички територи-
ални признаци, както и придобит собствен опит и слухове, влияещи върху съз-
даването на желан образ на територията“ (Pike, 2008, p. 178). Имиджът е базово 
условие за формиране на привлекателност, защото образът, който се развива в 
съзнанието на туриста до момента на реализация на пътуване, е един от осново-
полагащите фактори, въздействащи върху избора на бъдещо място за посеще-
ние. Имиджът има силата да предизвиква поява на фрагментирана информация, 
свързана с дестинациите и да влияе върху желанието на туристите да я посетят. 
Това показва, че привлекателността е тясно свързана с имиджа на територията, 
т.е. двете понятия са концептуално взаимосвързани. Привлекателността до го-
ляма степен влияе върху имиджа и обратно.  

В заключение на теоретичния преглед може да приемем, че туристическа-

та привлекателност е проектиран образ в съзнанието на потенциалните по-

сетители, изграден на база чувства, вярвания, нагласи, мнения и впечатления, 

моделирани и повлияни от различни информационни източници. Факторите, 
формиращи привлекателността са материалните и нематериалните специфики 
на рецептивните области, тяхната разпознаваемост (идентичност) и имидж. 
Привлекателността на туристическите дестинации играе решаваща роля в про-
цеса на вземане на решение за предприемане на пътуване до конкретна терито-
рия. Степента на привлекателност на дадена дестинация може да бъде опреде-
лена посредством изследване на потребителската удовлетвореност след придо-
биване на опит с нея. 

2. Анализ на туристическата привлекателност на КК „Слънчев бряг“ 

Според данни на НСИ, през 2018 г. КК „Слънчев бряг“ е посетен от 769 775 
чуждестранни туристи, което го прави най-интензивно приемащия туристи ку-
рорт в България, респективно, най-привлекателната българска дестинация на 
международния туристически пазар. Първият етап от проучването на привлека-
телността на курорта е свързан с изследване на имиджа, което е отправна точка 
за идентифициране на елементите, формиращи привлекателността. За целта е 
приложен анализ на съдържанието на текстове и графични изображения, свър-
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зани с туризма в дестинацията. Единици на анализа са дигитални източници на 
информация, свързани с туризма в КК „Слънчев бряг“. В изследването попадат 
63 публикации. Заглавията са подбрани по приоритетност, т.е. анализирани са 
тези, заемащи начални позиции при задаване на името на курорта в масови тър-
сещи машини (табл. 2) . 

Таблица 2 

Единици на контент- анализ на КК „Слънчев бряг“ 

Източници 
Общ брой 
публика-
ции 

Период 
на публикуване 

Общ 
брой 
думи 

Брой 
изречения 

Топ 5 
ключови 
думи 

Традиционни ме-
дии (BBC, The 
Sun, Business 
Insider, Daily Mail) 
Туристически 
блогове  
Социални медии 

63 2014 г. – 2019 г. 22 424 1846 

Евтин, 
най-евтин 
алкохол, 
бира, парти, 
слънчев 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 

 

Публикациите в дигиталните медии създават образ, представящ КК „Слън-
чев бряг“ като подходящо място за удовлетворяване на младежки алкохолни 
забавления на по-достъпна цена в сравнение със средиземноморските курорти. 
Британските медии периодично характеризират курорта като един от най-
евтините за туристи от Обединеното кралство. Таблица 2 предлага систематизи-
рани статистически данни на повтарящите се ключови думи, използвани в ме-
дийни материали за курорта. 

Таблица 3 

Ключови думи, свързани с КК „Слънчев бряг“ 

Ключови думи Повторение Покривност (%) Символи 

Най-евтин 397 8,5 % 8 

Бира 338 3,5 % 4 

Парти 294 3,9 % 5 

Алкохол 182 3,4 % 7 
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Слънчев 70 0,9 % 5 

Плаж/плажен 64 0,9 % 5 

Ваканция 47 0,9 % 7 

Курорт 38 0,6 % 6 

България 32 0,7 % 8 

Нощен живот 30 0,7 % 9 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 
 
Откроилите се ключови думи дават информация за тематиката на публикации-

те. Повторяемостта на определенията, посочени в табл. 2, дава основание да се 
направи извод, че КК „Слънчев бряг“ се асоциира като евтина дестинация за алко-
холен туризъм и нощни забавления. Следователно сред атрибутите, формиращи 
привлекателността, респективно, определящи туристическото търсене, преоблада-
ват удовлетворяване на потребности от забавления. Мотивите за предприемане на 
пътуване на туристите формират тяхното потребителско поведение по време на 
пребиваване. Не съществува услуга, която да бъде произвеждана и да бъде реализи-
рана на пазара, без да съответства на потребностите на дадена аудитория. Бизнес 
субектите в КК „Слънчев бряг“ произвеждат услуги, които са в съответствие с ту-
ристическите мотиви за посещение. Това означава, че негативният имидж, нанесен 
от пребиваването на почитателите на АСО (алкохол, секс, опиати) туризма, рефлек-
тира върху привлекателността на дестинацията в съзнанието на всички останали 
потребители, чиито мотиви не са обвързани с алкохолни развлечения.  

Освен текстовия контент, влияние върху имиджа на КК „Слънчев бряг“ 
имат графичните импресии, позиционирани в дигиталното пространство. През 
последните години формираният образ на алкохолна дестинация беше затвърден 
от филмова поредица, продуцирана от медийния лидер Би Би Си, която акцен-
тира върху аморалното поведение на британските туристи по време на пребива-
ване. Визуалният контент при въвеждане на името на курорта в търсещи маши-
ни (по ключови думи) отвежда потенциалните посетители към сюжета на фил-
мите. Противоречиви са мненията относно последиците от излъчването му. Ня-
кои експерти в страната смятат, че представената информация, свързана с ку-
рорта, уронва имиджа на самите туристи, а не на дестинацията като цяло. От 
една страна това твърдение е резонно, но от друга, дестинацията е мястото, в 
което са създадени нужните условия, предоставят се стоки и услуги, удовлетво-
ряващи мотива за потребление на конкретния пазарен сегмент.  
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В таблица 3 са изведени най-популярните видео материали, свързани с ту-
ристическите дейности в курорта. За нуждите на изследването са подбрани 10 
филма с рекорден брой гледания в най-популярната в света социална медия с 
графично видео съдържание You Tube. Само в два от всички се споменава исто-
рическата ценност на курорта, която придава намиращият се в непосредствена 
близост паметник на ЮНЕСКО – „Стар град Несебър“. Тематиката на дигитал-
ното съдържание дава основание да се направи извод, че над 4,5 млн. потреби-
тели асоциират КК „Слънчев бряг“ с бурен нощен живот и разюздано поведе-
ние. Основателно е да се допусне, че освен върху имиджа на курорта, дигитал-
ният контент оказва влияние на имиджа на страната като цяло.  

Таблица 4 

Контент анализ на графично съдържание, 

свързано с КК „Слънчев бряг“ 

Заглавие Тематика 
Брой преглеждания 
до април 2019 г. 

„What Happens In Sunny 
Beach“ BBC movie 

Алкохол, порнография, нощен 
живот. 1 020 204 

“Get ready for Sunny Beach! 
Party people” Нощен живот.  940 366 

„Sunny Beach Bulgaria -all day 
all night” 

Клубове, алкохол, 
нощен живот. 637 856 

“Sunny Beach Bulgaria - 
Summer Kick Of….” 

Клубове, нощен живот, забавле-
ния, електронна музика. 505 834 

„Sunny Beach, Bulgaria/sexy 
ladies“ 

Нощен живот, порнография, клу-
бове. 387 692 

„La trasgressiva vita notturna di 
Sunny Beach Bulgaria ,con le 
sue Discoteche“ 

Нощен живот, порнография, клу-
бове, танци парти. 376 255 

„Sunny Beach Bulgaria 
Summer Dance“ 

Клубове, нощен живот, забавле-
ния, електронна музика. 227 442 

„Sunny Beach Bulgaria 
nightlife“ Нощен живот, танци, клубове. 171 728 

„Sunny Beach Bulgaria- This 
place is..“ 

Забележителности, култура, удоб-
ства, нощен живот. 287 894 

„Sunny Beach Bulgaria 2018“ Плажни условия, хотелски удобс-
тва, увеселителни атракции. 121 563 

Общ брой преглеждания: 4 676 894 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 
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Вторият етап от изследването е насочен към идентифициране на потреби-
телската удовлетвореност на 100 туристи, придобили опит с дестинацията. Ре-
зултатите ще дадат представа дали очакваната им удовлетвореност се припокри-
ва с фактическата, което би отговорило на въпроса за колко от тях привлекател-
ността на курорта е устойчива. За измерване на количествените и качествените 
параметри на провежданото изследване са използвани честотни таблици, показ-
ващи броя на валидните и липсващите случаи и процентите на отговорите. 

Таблица 5 

Съотношение на цялостната туристическа удовлетвореност 

след пребиваване в КК „Слънчев бряг“ 

Съответстваше ли курорта на Вашите очаквания? 

Стойности Честоти 
Относителен дял 
на отговорите (%) 

Валидност 
(%) 

Напълно неудовлетворен 33 8,4 8,4 

По-скоро неудовлетворен 20 5,1 5,1 

Не мога да преценя 58 14,7 14,7 

По-скоро удовлетворен 145 36,8 36,8 

Напълно удовлетворен 138 35,0 35,0 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 
 
Резултатите сочат, че 71,8% от потребителите, придобили опит с дестина-

цията, имат положително отношение към нея, но едва 35% от туристите изпит-
ват пълна удовлетвореност. Причините за ниския резултат се дължат на полюс-
ните мотиви за посещение, затруднена инфраструктура, ниска информираност 
за голяма част от културните обекти, неправилно сегментиране на пазара. Нис-
ката оценка на курорта е комплексна, изградена на базата на материалните и 
нематериалните блага, формирана атмосфера и качество на туристическите ус-
луги. 
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Таблица 6 

Туристическа удовлетвореност от качеството 

на плажните зони на КК „Слънчев бряг“ 

Оценете качеството на плажните зони: 

Стойности Честоти 
Относителен дял на 
отговорите ( %) 

Валидност 
(%) 

Напълно неудов-
летворен 91 23,1 23,1 

По-скоро неудов-
летворен 67 17,0 17,0 

Не мога да преце-
ня 54 13,7 13,7 

По-скоро удовлет-
ворен 75 19,0 19,0 

Напълно удовлет-
ворен 107 27,2 27,2 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 
 
Интензивността на посещения в летния период подсказва, че възможности-

те за ваканционен туризъм са един от елементите, формиращи привлекателност-
та на КК „Слънчев бряг“. Фактът, че едва 27,2% са удовлетворени от качеството 
на плажните зони, разкрива проблеми в управлението им. Причината е в бурно-
то неконтролируемо развитие на туризма в района през последните десетилетия, 
което е белязано с бум на строителните дейности на места за настаняване и за-
ведения за хранене и развлечения, някои от които са позиционирани върху 
плажните ивици и пясъчните дюни. Това води до намаляване на тяхната площ, 
което понижава привлекателността на дестинацията, факт отчетен в потреби-
телските отзиви.  

Надхвърлянето на носещия капацитет на плажните ивици е резултат от 
липсата на ограничителен режим за строеж на места за настаняване. Проблеми 
могат да бъдат открити при стопанисването на морските плажове от частни 
фирми, сключващи договори за концесия, които са в ущърб на потребностите на 
туристите. Причината е, че стойността за целодневно пребиваване на плажа е 
сравнима със средната стойност на реализираните разходи за нощувка. По дан-
ни на НСИ, средният разход за нощувка в курорта е 36,76 лв., а средната стой-
ност на чадър и шезлонг е около 30 лв. Освен това контролните комисии по 
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спазване на указанията на Министерство на регионалното развитие и благоуст-
ройство и на Министерство на туризма често констатират нарушения при полз-
ването на плажовете. Разработването на практики за екологична експлоатация и 
повишаване на качеството на водата на плажните зони следва да бъде цел както 
на местната власт и представителите на бизнеса, така и на местното население. 
Това би довело до повишаване на имиджа на дестинацията и до подобряване на 
комплексния продукт на туристическото място.  

3. Препоръки за повишаване на привлекателността 

на КК „Слънчев бряг“ 

Контент анализът на масово предоставяната информация от традиционни и 
социални медии, свързани с туристическата индустрия в КК „Слънчев бряг“, 
спомогна за разкриването на критични точки, негативно въздействащи върху 
туристическата привлекателност на дестинацията. Анализът на съдържанието 
даде основание да се направи извод, че от една страна, причини за това явление 
са отсъствието на адекватна комуникационна политика на дестинацията и липса 
консолидация между публичния и бизнес сектор при формиране на туристопо-
тока. От друга страна, влияние оказват субективните рецензии на потребители и 
журналисти, които не са получили очакваната удовлетвореност по време на пре-
биваване. Това обуславя обективна необходимост от прилагане на системен под-
ход за управление на привлекателността. Системният подход включва структу-
риране и определяне на проблемите, формиране на цели и разработване на стра-
тегически план за развитие на КК „Слънчев бряг“. Стратегическият план е съв-
купност от приоритети с различно функционално съдържание, насочени към 
разрешаване на диагностицираните проблеми:  

� Диференциране на привлекателността. Поради липсата на маркетинго-
ва стратегия и позициониране, към настоящия момент туристическият продукт 
на КК „Слънчев бряг“ не е насочен към ясно дефинирани целеви сегменти. Ди-
ференцирането на привлекателността е подходяща стратегия, защото насочване-
то на продукта на Слънчев бряг към удовлетворяване на туристи с изцяло рек-
реативен мотив за посещение, би довело до отлив на останалата аудитория. Ако 
курортът се лиши от нея, би възникнала опасност от неоползотворен леглови 
капацитет и недоволство от страна на туроператори, за които младежите са це-
леви сегмент. Туристическите пакети, предлагани от туроператори, са хаотично 
насочени към потребители с различна мотивация, без ясна стратегия за дифе-
ренциране на привлекателността на дестинацията. Някои от тях, презентират 
КК „Слънчев бряг“ като евтина дестинация за алкохолен туризъм. Други прио-
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ритетно я предлагат като семейна дестинация. Трети предоставят предложения, 
свързани с детски туризъм, доказателство, за което са множеството детски лаге-
ри по цялата територия на курорта. Необходимо е да се вземат мерки за кориги-
ране на имиджа, лимитиращ курорта като територия за нискобюджетен морски 
ваканционен туризъм. Прилагане на поведенчески и психологически сегмента-
ционни модели, т.е. изследване на мотивите и очакваните ползи, които туристи-
те възприемат, че ще получат по време на пребиваване.  

� Комуникационна политика. Неутрализиране на визуален и текстови он-
лайн контент, свързан с алкохолния туризъм в КК „Слънчев бряг“. Препоръчва 
се разработването на: уебсайт на дестинацията и специализирани мобилни при-
ложения с примерно наименование SunnyBeachExplore, предоставящо информа-
ция относно културния живот в дестинацията; календар на мероприятията; въз-
можности за рекреация и специализирани видове туризъм; навигатор за откри-
ване туристически атракции. Необходимо е популяризиране на класификаторите 
за организация на виртуалния контент с въвеждане на „хаштаг“1 – 

#sunnybeachexprience и др. Задължително е акцентирането върху близостта на 
Несебър като обект на ЮНЕСКО, което ще окаже благоприятно влияние върху 
имиджа КК „Слънчев бряг“ като дестинация, предлагаща разнообразни условия 
за удовлетворяване на туристически потребности. Приложението на SEO опти-
мизация за реорганизация на съдържанието, свързано с АСО туризма, заемащо 
челни позиции при търсене на информация за курорта, ще неутрализира нега-
тивното въздействие върху имижа на КК „Слънчев бряг“. Задължително е при-
съствието на рекламни филми, представящи курорта като дестинация с дифе-
ренцирана привлекателност, предлагаща разнообразни условия в YouTube и др. 

� Брандинг. От особено значение за повишаване на привлекателността на 
дестинациите е изграждане на туристически бранд. В основата на брандинг 
концепцията са дейностите, които се развиват от социални, културни, бизнес и 
публични организации. Той е пряко обвързан с културния и социалния живот на 
обществото, намиращо се в тях. Следователно териториалният бранд се намира 
в пряка зависимост от естествения, културен и социален живот на общността, за 
която дадената територия се явява постоянно местожителство. Тук може да бъде 
идентифициран още един проблем на КК „Слънчев бряг“ – постоянното му на-
селение е многократно по-малко от общия брой на посетителите през летния 
сезон. В конкретния случай този факт може да се тълкува като проблем, защото 
временно пребиваващите – туристи и туристически кадри участват във форми-
рането на имиджа на КК „Слънчев бряг“ като дестинация на международния 
пазар. Фактът, че те не са емоционално и социално обвързани с територията, 
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поставя предизвикателства пред процеса на брандиране, защото на мнението им 
не може да се влияе пряко от страна на институции и организации.  

Брандът на туристическа дестинация следва да се отнася до качество, но то 
може да бъде проблематично, тъй като е съвкупност от продукти и услуги, които 
се произвеждат от различни бизнес субекти, които притежават различни нива на 
бизнес етика. Парадоксално в конкретния случай е, че теоретично, развлекател-
ната индустрия и допълнителните услуги са актив на масовия морски туризъм, 
защото придават допълнителна стойност на туристическия продукт. На практи-
ка туристическата индустрия в КК „Слънчев бряг“ не разполага с ясни визия и 
концепция, които да отчитат туристическите мотиви за посещение. Това възпре-
пятства създаването на уникален продукт, който да удовлетворява индивидуал-
ните потребности на ясно дефинирани потребителски групи и създаването на 
специфична атмосфера. Реалността не кореспондира със стратегиите за устой-
чиво развитие на туризма в община Несебър. Визуалният и текстови онлайн 
контент създават бариери пред потенциалните потребители на КК „Слънчев 
бряг“, чиито мотиви не са обвързани с АСО туризъм. Нужно е популяризиране 
на курорта чрез създаване на желан образ, разкриващ идентичността на дести-
нацията. Брандът следва да бъде събирателен образ, изразяващ възможно най-
реалистично бъдещото развитие на курорта, неговата визия и потребностите, 
които е в състояние да удовлетвори. Успешният териториален бранд на КК 
„Слънчев бряг“ трябва да е формиран посредством балансиран синтез между 
рационални и емоционални характеристики. В процеса на брандиране туристи-
ческата дестинация следва да се разглежда като продукт, а туристите като него-
ви потребители. Едно от основните изисквания при брандирането на КК „Слън-
чев бряг“ следва да бъде внушаването на положителни асоциации, които да из-
никват в съзнанието на туриста. Именно това е една от ключовите предпоставки 
за повишаване на туристическата привлекателност. Дестинациите, притежаващи 
утвърден бранд, имат редица преимущества, свързани с: формиране на по-
високи цени на туристически услуги със създаване на чувство на преданост към 
дестинацията, свеждане до минимум търсенето на алтернативни територии за 
посещение, минимизиране на бариерите, свързани с преодоляване на по-големи 
разстояния за опознаване на носителя на бранда, повишаване на инвестицион-
ната привлекателност на дестинациите.  

Заключение  

В заключение може да бъде обобщено, че ниската консолидация между 
публичния и частен сектор поставя бариери пред повишаването на туристичес-
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ката привлекателност на черноморските курорти, в това число КК „Слънчев 
бряг“. В условията на постоянен растеж на конкуренцията, при равни условия, 
маркетингови категории като бранд и имидж са решаващи при сравняване на 
географски области, които са с почти идентични характеристики. В тази връзка 
все повече страни и градове целенасочено се ангажират с популяризирането на 
техните територии, чрез формиране на собствен бранд и положителен имидж, 
които са от съществено значение за общата привлекателност на рецептивната 
област. Ефективното управление на привлекателността на КК „Слънчев бряг“ 
зависи от степента на публично-частно партньорство и готовността на местното 
население, за което конкретният отрасъл е основен генератор на работни места, 
да участва във формирането й.  

Бележка 

1 Това е средство за създаване на общности, категоризиране на съдържание, 
въвличане на последователи, увеличаване вниманието към обекта, за който се 
отнася и разширяване на бизнес обсега. Използва се за стилизиране на бизнес 
профили, организация на  фото и видео контент. 
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ATTRACTIVENESS ASSESSMENT OF SUNNY BEACH RESORT CENTER 

AS A TOURIST DESTINATION 

Marianna ALEKSANDROVA 

Abstract 

In the context of digitization and sharpened competition, the importance of shared user 
experience and the presence of a positive image is becoming more and more valuable in 
shaping the attractiveness of destinations. The purpose of the article is to study the elements, 
which forms the attractiveness of Sunny Beach Resort on the international tourist market and 
to identify ways for its promotion. The applied research methods for achieving the goal are: 
studying the image of the resort by quantitative content analysis of digital communication 
channels and exploring the consumer satisfaction of real visitors, who have gained experience 
with Sunny Beach Resort. 

Key words: tourist attractiveness, image, needs, perceptions, branding. 
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 Това научно изследване е свързано с финансирането и контрола в сфера-
та на уврежданията в българското законодателство. Неговата актуалност 
идва от нарастващата нужда от разбиране на правната конструкция на 
финансирането и неговия произход в областта на уврежданията. Внима-
нието е насочено към произхода на средствата и начина за техния конт-
рол съгласно специалните Закон за хората с увреждания и Закон за лич-
ната помощ, както и отделни разпоредби в други нормативни актове. 
Анализът е съпроводен от изводи и предложения за оптимизиране на 
практиката и законодателството. 
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Въведение 

С развитието на цивилизацията и по-конкретно, с напредъка на медицина-
та, нарастват и се задълбочават едни от най-негативните тенденции в съвремен-
ното общество, а именно, възникването и трайното съществуване на разнооб-
разни по вид увреждания, които засягат хора от различни възрастови групи. 
Паралелно с тези процеси на еволюция в медицината във всичките  форми на 
проявление (като наука и практика) се появява и нуждата от качествена правна рам-
ка в законодателствата на отделните държави, която да регулира сложните правоот- 
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ношения, породени от все по-нарастващата нужда от разбиране на специфични-
те потребности, характерни за всички видове увреждания. По тази причина се 
създават различни правни механизми (най-често от административен характер), 
които да послужат като регулатор в специфичната област на уврежданията като 
Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ, Закон за здравното оси-
гуряване и други. В посочените законодателни актове се открива уредба и в час-
тност на източниците на финансиране и контрола във сферата на уврежданията 
в българското законодателство. 

Хората, и в частност тези с увреждания, са носители на юридически права 
и задължения от деня на своето раждане до края на целия си живот и съответно 
са овластени да ги упражняват след настъпването на определени предпоставки, 
които по естеството си са от биологичен, физически, умствен, волеви характер 
(Петрова, 2009, с. 116). От гледна точка на правовия ред, хората с увреждания са 
субекти на правото. Субектът, според Ташев (2010), представлява отделната 
човешка личност или друго емпирично единство (от хора, дейност или имущес-
тво), на които правният ред признава правото да участват в правния живот. 

Актуалността на труда се обуславя от факта, че въпросите, свързани с ад-
министративно-правния режим на финансирането и контрола в сферата на увреж-
данията в българското законодателство са с изключителна практическа значимост. 
С такава насоченост са поради факта, че областите на подкрепа за хората с ув-
реждания (здравеопазване, образование, заетост, жилищно осигуряване, достъпна 
среда в урбанизираните територии и обществените сгради, транспорт, култура, 
спорт, личен живот, обществен и политически живот, правосъдие и други облас-
ти) се нуждаят от финансиране, както и от контрол от съответните законодателно 
определени органи, които да следят за целенасоченото разходване на средствата. 

Целта на настоящата статия е да се откроят основните източници на фи-
нансиране в сферата на уврежданията, предвидени в съответните отделни нор-
мативни актове, както и контрола, оказван от определените за това органи. 

Обект на изследване е нормативната уредба, свързана с финансирането и 
контрола в областта на уврежданията. 

Предмет на изследване са специфичните области, които са предназначени 
за приобщаването на лицата с увреждания към социално-икономическия живот, 
нуждаещи се от финансиране и правилно разходване на отпуснатите средства, 
като за целта се прави историко-правен анализ на финансирането и контрола в 
сферата на уврежданията, определя се значението на основните понятия и се 
извеждат основните източници на финансиране в действащата нормативна база, 
както и се анализира контролът, целящ предотвратяване на грешки. 
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Методологичната основа на изследването е свързана с използването на раз-
нообразни методи като: сравнителноправен, историко-правен, анализ и синтез. 

1. Историко-правен анализ на уредбата относно финансирането 

и контрола в българското законодателство 

В следващите редове ще се разгледа развитието на правната уредба относ-
но административно-правния режим на финансирането и контрола в българско-
то законодателство с оглед на по-качествения анализ на действащата норматив-
на база. 

Конституцията на Република България (КРБ), която е още действаща към 
настоящия момент, в отделни разпоредби урежда материята относно финанси-
рането. Самата законодателна функция на Народното събрание, прогласена в чл. 
62, ал. 1 от Конституцията е важна с оглед на приемането на отделните закони, в 
които съществуват механизмите за финансиране и контрол в областта на увреж-
данията. Според професор Друмева „Законодателната дейност е правотворческа 
дейност. Тя е най-важната от всички функции по осъществяване на държавната 
власт, главният канал, по който се въздейства върху социалния живот чрез меха-
низма на правно регулиране.“ (Друмева, 2018, с. 379). Народното събрание е 
единствен орган на законодателната власт. Неговите законодателни правомощия 
не могат да бъдат делегирани на други държавни органи (Киселова, 2017). Едно 
от основните правомощия на Народното събрание е ежегодният контрол върху 
бюджета на държавата. В чл. 84, ал. 2 от КРБ се предвижда Народното събрание 
да приема държавния бюджет, тоест се наблюдава, как един проект за държав-
ния бюджет след възможни обсъждания и изменения се превръща във закон за 
държавния бюджет за календарната година. 

От своя страна, на Министерския съвет като орган на изпълнителната 
власт, е възложено ръководното правомощие по изпълнението на държавния 
бюджет за съответната година (чл. 106 от КРБ). Той е централен колегиален 
орган на изпълнителната власт с обща компетентност (Митева, 2018). 

За общините Конституцията предвижда да имат самостоятелен бюджет, ко-
ето е гаранция и условие за местно самоуправление. Постоянните финансови 
източници на общината се определят със закон (чл. 141, ал. 1 и ал. 2 КРБ). Ин-
тересът в настоящата статия е насочен и към Закона за публичните финанси, 
който урежда съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинс-
ките бюджети. С неговото приемане се отмениха Законът за устройство на дър-
жавния бюджет и Законът за общинските бюджети. 
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През 1995 г. се приема първият специален закон в материята на увреждания-
та, а именно Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвали-
дите (отм.), в който правната уредба на финансирането е била уредена в глава 
трета и по-конкретно в раздел първи. В него са се предвиждали няколко начина на 
финансирането на дейностите – чрез държавния бюджет, чрез общинските бю-
джети, чрез фонд „Рехабилитация и социална интеграция“, както и чрез други 
източници, като изброяването е било неизчерпателно. Фонд „Рехабилитация и 
социална интеграция“ е създаден към Министерството на труда и социалната 
политика. Регламентирано е било, фондът да е юридическо лице на извънбю-
джетна приходно-разходна сметка със седалище в София, което означава, че фон-
дът не получава финансирането си директно от републиканския бюджет, а че 
средствата, предназначени за него, се прикрепят като част от бюджета на Минис-
терството на труда и социалната политика, който след това ги трансферира към 
фонда. Фондът, според Балабанова (2018) представлява имущество, насочено към 
постигане на определена публична, обществена цел. Формира се на принципа на 
фондацията, т.е. няма членски състав и обикновено възниква по нормативен път. 
Средствата по фонд „Рехабилитация и социална интеграция“ се набирали от це-
лева ежегодна субсидия от държавния бюджет в опреден размер, събрани суми от 
глоби, приходи от мероприятия, организирани с цел подпомагане на рехабилита-
цията и социалната интеграция на инвалидите - извънредни тиражи на лотарии и 
на спортния тотализатор, благотворителни представления и спортни прояви, база-
ри и други социални дейности, доброволни вноски, дарения и завещания от бъл-
гарски и чуждестранни граждани и юридически лица, лихви по сметка на фонда, 
както и други източници. Остатъкът по сметката на фонд „Рехабилитация и соци-
ална интеграция“ преминавала като наличност за следващата бюджетна година и 
се използвала по предназначение. Национално представените организации на 
инвалиди и организации за инвалиди имали право на субсидии от държавния 
бюджет при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на закона за 
защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.). 

Правоприемникът на Закона за защита, рехабилитация и социална интегра-
ция на инвалидите (отм.) бил влезлия в сила през 2005 г. – Закон за интеграция 
на хората с увреждания (отм.). Той е бил административен закон, като един от 
аргументите за това са предвидените механизми за обжалване по администрати-
вен ред (например заповедта за заличаването на регистрацията на лицата, които 
са осъществявали дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания се 
обжалва по Административнопроцесуалния кодекс). 
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Материята относно финансирането на дейностите по Закона за интеграция 
на хората с увреждания (отм.) е била обособена в глава пета от него. Финанси-
рането на дейностите се извършвало по няколко начина – чрез държавния бю-
джет, чрез общинския бюджет, чрез национални и международни програми, 
дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и от 
други източници. Забелязва се пропуск от страна на законодателя в отменения 
вече нормативен акт относно неспоменаването на финансирането със средства 
от Европейския съюз, при условие, че България е страна членка от началото на 
2007 г., а законът е отменен едва с влизането в сила на Закон за хората с увреж-
дания през 2019. Агенцията за хората с увреждания е била администратор на 
собствени приходи от мероприятия и дейности, като извънредни и специализи-
рани тиражи на Държавната парично-предметна лотария и на Българския спор-
тен тотализатор, благотворителни и спортни прояви, доброволни вноски, даре-
ния и завещания от местни или чуждестранни физически и юридически лица, от 
глоби по този закон, както и от други източници. Национално представителните 
организации на и за хората с увреждания имали право на субсидия от държав-
ния бюджет при условия и по ред, определени с Правилник за прилагане на за-
кона за интеграция на хората с увреждания. 

Правоприемникът на Закона за интеграция на хората с увреждания (отм.) е 
Законът за хората с увреждания, влязъл в сила на 01.01.2019 г. По своята същ-
ност той е административен закон и ще бъде разгледан относно финансирането 
по нататък в настоящата статия. Преди това ще се разгледат основните правни 
понятия, свързани с финансирането и контрола в сферата на уврежданията. 

2. Правни понятия, свързани с финансирането и контрола 

в сферата на уврежданията 

Изясняването на основния понятиен апарат, свързан с административноп-
равния режим на финансирането и контрола в сферата на уврежданията, спома-
га за по - всеобхватното разбиране на тематиката. Именно затова ще се разгледат 
понятия като „хора с увреждания“, „хора с трайни увреждания“, „лица със зат-
руднения в придвижването“, „публични финанси“, „контрол“. 

Конвенцията за правата на хората с увреждания е ратифицирана, обнарод-
вана и влязла в сила за Република България през 2012 г. Нейното приемане е 
знак, че международната общност и в частност националното общество е готово 
да преодолее налаганото в продължение на хилядолетия разбиране за лицата с 
увреждания като „обект на грижи“ и ще ги възприеме като „субекти“ с равни 
права. Съгласно чл. 1 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, хората 
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с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна 
недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла 
да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото рав-
ноправно с останалите (Митева, 2018; Митева 2017). В Закона за хората с ув-
реждания, в сила от 01.01.2019 г., българския нормотворец имплементира рати-
фицираната, обнародвана и влязла в сила за България – Конвенция за правата на 
хората с увреждания. До приемането на Закона за хората с увреждания, терми-
нът „хора с увреждания“ е бил легално закрепен само в чл. 1 от Конвенцията за 
правата на хората с увреждания. А сега понятието намираме в § 1, т. 1 от ЗХУ. 

В § 1, т. 2 и т. 12 от Закона за хората с увреждания намираме още две ле-
гално закрепени дефиниции, а именно за „хора с трайни увреждания“ и „лица 
със затруднения в придвижването“. Хора с трайни увреждания са лица с трайна 
физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при 
взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното 
пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинска-
та експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. А ли-
ца със затруднения в придвижването са лица, които имат трайно оформен дефи-
цит на стоежа, придвижването и издръжливостта. 

Финансите са не само основите на държавата, но и двигател на икономика-
та, т.е. на общественото развитие. Публичните финанси са средство за осъщест-
вяването на публичния интерес (Стоянов, 2013, с. 25-26). 

Административният контрол (Лазаров, 2007) (Дерменджиев, Костов, Хру-
санов, 2012) (Къндева, 2007) (Илиева, 2018) в съвременната държава е нераз-
делна част от административната, изпълнителната дейност. Административният 
контрол прониква във всички звена на държавния управленски апарат, засяга 
всички техни прояви и начинания и наблюдава цялата материално-техническа 
база, необходима за тяхната работа. Той е гаранция за изпълнението на издава-
ните от административните органи управленски решения и е средство за про-
верка на тяхното качество с оглед установените критерии и стандарти на дър-
жавното управление (Дерменджиев, Костов, Хрусанов, 2012, с. 259). Принципно 
системите на административния процес в света въвеждат два вида администра-
тивен контрол – вътрешен (осъществяван от горестоящ орган) и външен (осъ-
ществяван от специализиран висшестоящ орган) (Зиновиева, 2009). 

Финансовият контрол е дейност, която съдейства за правилното, успешното 
и срочното изпълнение на правните норми. Изпълнението трябва да се схваща 
като дейност по прилагане на цялото законодателство. Законът за сметната па-
лата съдържа легално определение – финансов контрол е всяка форма на конт-
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рол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана 
чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен конт-
рол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и 
други подобни (§ 1, т. 11 ДР – ЗСП). В правната доктрина се приема, че финан-
совият контрол е специализиран административен контрол (Стоянов, 2013, с. 
184-185). 

След разглеждането на основните правни понятия, ще се представи адми-
нистративно-правният режим на финансирането и контрола в сферата на увреж-
данията в българското законодателство. 

3. Финансиране и контрол в актуалното законодателство 

на Република България 

В специалното законодателство за хората с увреждания се урежда материя-
та за финансирането и контрола и по-конкретно в Закона за хората с увреждания 
и Закона за личната помощ. И двата нормативни акта влязоха в сила на 
01.01.2019 г. Прави впечатление, че в Закона за хората с увреждания материята 
за финансирането е отделена в глава шеста, докато в Закона за личната помощ тя 
се обособява в глава седма, а в глава осма се отделя внимание и на контрола. 

Според мен е необходимо в глава седма от Закона за хората с уврежда-

ния българският законодател да промени наименованието „Административ-

нонаказателни разпоредби“, като добави думата „Контрол“ и главата се пре-

наименова на „Контрол и административнонаказателна отговорност“, както 

това е направено съответно в глава осма на Закона за социалното подпома-

гане и глава трета на Закона за семейните помощи за деца. От своя страна, 

нормотворецът е нужно да добави и съответните разпоредби относно органа 

или органите, които ще упражняват контрол. Като, според мен, цялостен 

контрол по спазването на Закона за хората с увреждания ще упражнява ми-

нистърът на труда и социалната политика. Аргумент за това черпя от § 27 от 

ЗХУ, където се предвижда, че той отговаря за изпълнението на закона. 

С чл. 93, т. 1 от ЗХУ се предвижда, финансирането на дейностите в полза 
на хората с увреждания да се извършва на първо място със средства от държав-
ния бюджет. Държавният бюджет е важно звено на националната икономическа 
политика. Той отразява движението на основните парични потоци и предопре-
деля авторитета на правителството, просперитета на фирмите и самочувствието 
на хората (Стоянов, 2013, с. 283). 

Финансирането на дейностите от полза за лицата с увреждания се извърш-
ва още със средства от бюджетите на общините. Важно е да се спомене разпо-
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редбата на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната админист-
рация, която предвижда, че общината има самостоятелен общински бюджет. 
Общинският съвет е този, който приема бюджета на общината извън държавния, 
като това става на основата на собствени приходоизточници и субсидии от дър-
жавата, разпределяни между общините по критерии, определени със Закона за 
публичните финанси. Според Сивков (2003) съществуването на самостоятелен 
бюджет на общината е една гаранция и условие за местно самоуправление. Бю-
джетът е важен и незаменим инструмент за изпълнението на програмите. Са-
мостоятелността на общините е невъзможна без наличие на собствени финансо-
ви средства (Илиев, 2018). 

Финансирането се извършва още и със средства от национални проекти и 
програми, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и про-
екти и програми, финансирани от други международни финансови институции 
и донори. 

Пример за национални програми са „Асистенти на хора с увреждания“, 
„Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, 
като те се финансират със средства от държавния бюджет. Пример за проект е 
„Заедно за нашето бъдеще“. 

Според мен по определените национални програми и най-вече при ре-

ализацията на съответните проекти е необходимо да бъдат законово създа-

дени органи извън системата на държавно управление, които да упражня-

ват контрол по разходването на средствата, като целта е да се избегнат по-

рочните практики при неправомерни нарушения. Тези органи е нужно още 

да притежават и съответното образование. 

Координация в областта на управлението и контрола на публичните отноше-
ния, възникващи в системата на публичните средства от ЕСИФ, бе постигната 
чрез приемането на Закон за управление на средствата от европейските структур-
ни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). По смисъла на този закон средствата 
от ЕСИФ са средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени 
по програми на Република България, както и предвиденото в програмите нацио-
нално съфинансиране. Тези отношения възникват въз основа на два различни 
института на административното право: административния договор, като основна 
форма при предоставянето на БФП, и индивидуалния административен акт, въз 
основа на който се определят финансовите корекции. В центъра на системата на 
публичните средства от ЕС стоят европейският и националният бюджет. Ето защо 
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административните органи в системата действат в условията на обвързана компе-
тентност (Михайлова-Големинова, 2018), като размерът на финансирането, което 
една страна-членка получава от европейските фондове, зависи от критерии като 
БВП, население и площ (Кънева, 2018) (Валериева, 2012). 

Финансирането става и чрез дарения от местни и чуждестранни физически 
и юридически лица. Чл. 225, ал. 1 от ЗЗД определя дарението като договор, с 
който „дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го 
приема“ (Кожухаров, 2002, с. 149). Предвижда се финансирането да е със средс-
тва и от други източници. 

Агенцията за хората с увреждания има средства, които се разходват за реа-
лизиране на дейностите, заложени в националната програма за заетост на хората 
с увреждания. Държавата подпомага финансово дейности на организациите на и 
за хората с увреждания с призната национална представителност чрез субсидия 
от държавния бюджет, като контрол по тях се упражнява от Министерството на 
труда и социалната политика по ред, определен с Правилника за прилагането на 
закона за хората с увреждания. Юридическите лица с нестопанска цел, осъщес-
твяващи дейности в обществена полза в областта на правата за хората с увреж-
дания, имат право да кандидатстват за осигуряване от държавния бюджет на 
финансова подкрепа на проекти по реда на Закона за юридическите лица с нес-
топанска цел. Това е добър законодателен подход, тъй като в България същест-
вуват много организации с нестопанска цел, осъществяващи дейности в общес-
твена полза за хората с увреждания (като например сдружение „Дружество на 
хора с увреждания – Кураж“, сдружение „Шанс за хора с увреждания“). 

В проекта за Правилник за прилагането на закона за хората с увреждания1 
се предвижда, средствата за финансиране на национално представителните ор-
ганизации на и за хора с увреждания да се предоставят от министъра на финан-
сите, който е централен едноличен орган на изпълнителната власт, ръководещ, 
координиращ и контролиращ държавната политика в областта на публичните 
финанси, като се спазват принципите на обективност, прозрачност и безприст-
растност и тези средства се изразходват за осъществяване на дейностите в об-
ществена полза в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното со-
циално приобщаване. Национално представителните организации на и за хората 
с увреждания правят предложения за субсидии и други текущи трансфери, като 
представят доклад и разчет пред Министерството на финансите, съгласно бю-
джетни насоки и срокове, определени от министъра на финансите, след съгласу-
ване с министъра на труда и социалната политика, за допустимостта на разходи-
те и тяхната целесъобразност. Предвижда се императивна забрана средствата за 
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финансиране на национално представителните организации на и за хора с ув-
реждания да се използват за икономически или инвестиционни дейности. Зако-
нодателният подход е правилен, тъй като това са най-често организации с нес-
топанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, а самото понятие 
„обществена полза“ изключва частния интерес. Национално представителните 
организации на и за хора с увреждания, които получават субсидии и други те-
кущи трансфери, представят в Министерството на финансите, Министерството 
на труда и социалната политика и в Сметната палата тримесечен отчет и доклад 
за изразходването на получените от държавния бюджет субсидии. Национално 
представителните организации на и за хора с увреждания публикуват тримесеч-
ните си отчети на интернет страниците си, в срок не по-късно от десет дена от 
крайния срок за тяхното представяне. Министърът на финансите, като контро-
лиращ орган издава методически насоки по елементите на финансовото управ-
ление и изразходването на субсидиите, предоставени на национално представи-
телните организации на и за хора с увреждания. 

В проекта се предвижда още министърът на труда и социалната политика 
да упражнява контрол върху целесъобразността и законосъобразността на дей-
ностите в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания и раз-
ходваните за целта средства от национално представителните организации на и 
за хора с увреждания. Контролът ще се осъществява за всяко тримесечие от 
специално създадена комисия, определена със заповед на министъра на труда и 
социалната политика. На комисията се дават определени правомощия. Тя може 
да изисква от съответната организация да представи допълнителна информация, 
свързана с изразходваните средства и реализираните дейности, и да организира 
извършването на проверки на място, когато това се налага. Комисията е оправо-
мощена да представя на министъра на труда и социалната политика протокол за 
резултатите от проверката и да дава становище. Уредено е, при констатирани 
нарушения в изпълнение на субсидираните дейности или при неизпълнение, 
Министерството на труда и социалната политика да уведомява Министерството 
на финансите за предприемане на действия за преустановяване на субсидиране-
то и за събиране на съответните държавни вземания. 

В Закона за личната помощ, личната помощ се финансира със средства от 
държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната 
политика, дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или 
юридически лица, Европейските структурни и инвестиционни фондове, проекти 
и програми, финансирани от други международни финансови институции и 
донори, както и други източници. 
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Интерес представлява Европейският социален фонд (Борисов, 2015, с. 265), 
(Рангелова, 2008), който е част от ЕСИФ. В областта на социалната политика 
той е основният финансов механизъм на Европейския съюз, подпомагащ изпъл-
нението на приоритетите на основните стратегии и програми (Рангелова, 2012). 

Личната помощ отделно може да се финансира и със средства от бюджети-
те на общините по решение на съответния общински съвет. Средствата за фи-
нансирането на личната помощ се превеждат от Агенцията за социално подпо-
магане на кмета на общината, като последният представя в Агенцията финансов 
отчет за изразходваните средства по ползватели на лична помощ. 

По Закона за личната помощ, министърът на труда и социалната политика 
упражнява контрол за изпълнението. Кметовете на общини и доставчиците на 
лична помощ упражняват контрол относно предоставянето на личната помощ. В 
изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Аген-
цията за социално подпомагане оправомощава длъжностни лица, които извърш-
ват проверки, посещават без ограничение териториалните структури и достав-
чиците на лична помощ и изискват обяснения, документи, справки и сведения за 
всеки ползвател на лична помощ, получават от ползвателя на лична помощ, 
упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 необходимата инфор-
мация за получаваната лична помощ, дават задължителни предписания, съставят 
актове за установяване на административни нарушения. 

Според мен, към глава осма от Закона за личната помощ, озаглавена 

„Контрол“ трябва да се добави и административнонаказателната отговор-

ност, тъй като в самата нея са предвидени разпоредби за такъв вид отго-

ворност. 

Отделни разпоредби относно финансирането и контрола се намират и в 
други нормативни актове. Така например в чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното 
осигуряване, контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на 
медицинска и или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от 
длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя 
на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица 
от РЗОК – контрольори. Управителят на НЗОК или оправомощено от него 
длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от 
контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК. Тези органи имат 
право да извършват проверки за спазване на изискванията за помощни средства, 
приспособления и съоръжения за хората с увреждания, заплащани от НЗОК, 
включително и на утвърдените фармако-терапевтични ръководства (чл. 73, ал. 1, 
т. 13 от ЗЗО). Лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на 
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помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора 
с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, 
осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, са 
длъжни да осигурят достъп на горепосочените длъжностни лица до помещения-
та, в които се изпълнява дейността по сключения договор, съответно се съхра-
няват документи, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с 
увреждания при спазване на здравните изисквания. Лицата са длъжни да предс-
тавят на длъжностните лица исканите от тях описи, справки, сведения, деклара-
ции, обяснения, рекапитулации и други документи и информация, както и да 
оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения. 

В чл. 93 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 
се предвижда, първостепенните разпоредители с бюджет да определят в рамки-
те на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2019 г. 
средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки 
за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при 
условие че те не са изпълнени до края на 2018 г. 

Заключение 

В българското законодателство са регламентирани редица начини на фи-
нансиране и контрол в сферата на уврежданията. Но е от изключително значе-
ние да се осигурят ефективни и добре работещи механизми, финансирането да 
обхване всички дейности (здравеопазване, образование и други), касаещи хората 
с увреждания. Също така е нужно, контролът да бъде стриктно упражняван. Ето 
защо, de lege ferenda, е необходимо в глава седма от Закона за хората с уврежда-
ния да се измени наименованието на „Контрол и административнонаказателна 
отговорност“, като се добавят и съответните разпоредби относно контрола, уп-
ражняван от определените за това органи (като например Министърът на труда 
и социалната политика да упражнява цялостен контрол по ЗХУ). 

Авторът счита и че по определените национални програми, и най-вече при 
реализацията на съответните проекти, е необходимо да бъдат законово създаде-
ни органи извън системата на държавно управление, които да упражняват конт-
рол по разходването на средствата, като целта е да се избегнат порочните прак-
тики при неправомерни нарушения. Тези органи е нужно още да притежават и 
съответното образование. 

Авторът счита, че е нужно към глава осма от Закона за личната помощ, 
озаглавена „Контрол“ да се добави и понятието „административнонаказателната 
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отговорност“, тъй като в самата глава са предвидени разпоредби за такъв вид 
отговорност. 

Бележка 

1 Проектът за правилник за прилагането на закона за хората с увреждания е пуб-
ликуван на https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I= 
230&lang 
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This scientific study is dedicated to the financing and control of disability in Bulgarian 
law. Its actuality is related to the growing need to understand the legal construction of funding 
and its origin in the field of disability. The attention is focused on the origin of the funds and 
the way of their control under the Special people with disabilities act and the personal 
assistance act as well as separate provisions in other legal acts. The analysis is accompanied 
by conclusions and suggestions for optimizing practice and legislation. 
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 Управителят е органен представител на Дружеството с ограничена отго-
ворност (ООД) и в това си качество има неограничена представителна 
власт. Негова основна функция е да управлява и представлява дружест-
вото в търговския оборот, като извършва всички необходими правни и 
фактически действия. Той е този, от чиято дейност в крайна сметка зави-
си реализацията на търговеца в конкурентната пазарна среда. Затова и 
въпросът относно реализирането на отговорността, която възниква при 
неизпълнението на тези негови задължения, е от първостепенно значение 
за успешното участие на дружеството в търговския оборот. Актуал-
ността на проблема се обуславя от факта, че условията за реализирането 
на тази отговорност са подчинени на строго установени правила в ТЗ, 
които трябва да са налице кумулативно, за да може тя да постигне своите 
цели от една страна, а от друга, да се осигурят гаранции за управителния 
орган, че неговите права ще бъдат гарантирани. Тези въпроси имат не 
само теоретично, но и важно практическо значение, обусловено от обек-
тивната социална потребност за ясното и точно определяне на границите 
на тази отговорност. Целта на настоящата статия е характеризирането на 
отговорността на управителя и изясняване на границите й. В изследване-
то се прави теоретичен анализ на нейните особености, като се разглежда 
правната регламентация, различните теоретични становища и съдебна 
практика. На тази база се очертават основните дискусионни моменти и 
се правят конкретни изводи. 
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Въведение 

Правната уредба на отговорността на управителя поставя редица проблеми, 
свързани най-вече с определяне на нейния характер и същност. Необходимо е да 
се отговори на въпросите към кой род юридическа отговорност принадлежи тя и 
по какъв начин това влияе на нейните особености. Целта на настоящата статия 
е изясняване на същността на отговорността на управителя, като се акцентира 
на нейните особености в зависимост от различните основания за възникването 
й. На тази основа се правят изводи за границите на тази отговорност и последи-
ците, които тя има както за дружеството, така и за самия управител.  

Обект на изследване е нормативната регламентация на отговорността на 
управителя на ООД в действащото законодателство. За осъществяване на поста-
вената цел авторът си поставя следните задачи: а) анализ на характеристиките 
на отговорността на управителя; б) теоретичен анализ на границите на отговор-
ността; в) анализ на съдебната практика в контекста на квалифициращите отго-
ворността белези. Методологичната основа на изследването е свързана с из-
ползването на разнообразни методи като: формално-юридически сравнителноп-
равен анализ, синтез, индукция и дедукция. 

1. Характеристика на отговорността на управителя 

на дружеството с ограничена отговорност 

Безспорно отговорността на управителя принадлежи към категорията на 
юридическата отговорност. По силата на правните норми правонарушението 
води до създаване на една сложна система от правоотношения между управите-
ля и увредения. Главното в съдържанието на тези правоотношения е определя-
нето на начините за защита на интересите на увредения (Бойчев, 2003, с. 90).  

Също така безспорен е и фактът, че отговорността на управителя е иму-
ществена. Това изрично е подчертано в чл. 145 от ТЗ. Съдържанието на тази 
отговорност няма наказателен характер, тя не възниква заради самото наруше-
ние, а е последица от причинените от него вреди и цели да ги обезщети. На това 
основание в теорията се застъпва позицията, че като юридическа отговорност тя 
е правовъзстановителна по характер (Марков, 2004, с. 138). По тази причина 

тя може да се осъществява както спрямо физически, така и спрямо юридичес-
ки лица.  

Заради обезщетителния й характер, в доктрината отговорността на упра-
вителя се определя като гражданско правна (Бъдов, 1948, с. 609), (Радев, 1995, с. 
235). Основното при нея е правовъзстановителната й функция, която е свързана 
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главно с осигуряване на материалния интерес на потърпевшия. Поради това при 
нея, според някои автори, водещо е задължението да се възстановят претърпе-
ните щети (Милкова, 2007, с. 191). Гражданската отговорност притежава и сти-
мулираща, обезпечителна функции, която има допълнителен характер. В този 
аспект, в теорията се отбелязва, че отговорността предотвратява извършването 
на нарушения и лекомисленото поемане на задължения. 

По наше мнение аргументите в полза на твърдението, че отговорността е 
гражданска, могат да се систематизират по следния начин: 

Първо, правната уредба на отговорността е в нормите на гражданското 
право.  

Второ, субектите, между които възниква отговорността са равнопоставени.  
Трето, съдържанието на отговорността се изразява в задължението да бъ-

дат поправени причинените на дружеството вреди.  

2. Договорен или деликтен характер на отговорността 

Най-големите затруднения са свързани с определяне на характера на отго-
ворността като договорна или деликтна. Този въпрос е занимавал българските 
юристи още в началото на ХХ в. Така, Н. Меворах посочва, че гражданската 
отговорност на управителя се определя в зависимост от отговорността, която 
самото дружество носи спрямо трети лица (Меворах, Линджи, Фархи, 1926, с. 
452). В този смисъл, относно гражданската отговорност на органите за управле-
ние на дружеството са познати следните три системи. 

Първата система стига до заключението, че дружеството не отговаря пред 
трети лица за деликтните действия на неговите управители, оттук и не би след-
вало то да търси такава отговорност от управителя. 

Втората система приема, че дружеството носи гражданска отговорност не 
само, когато управителят е допуснал груба грешка или измама, но и винаги, 
когато той със свои действия причинява вреди на трети лица, дори и когато съд-
ружниците не могат да бъдат обвинявани в някаква грешка или небрежност.  

Третата система, която се поддържа от последователите на учението за ре-
алността на юридическите лица, счита, че управителите трябва да се приемат 
като органи на дружеството и техните договорни или деликтни действия са 
външно изразяване на дружествения живот. Следователно гражданската отго-
ворност ще се разпростира и върху двата вида нарушения.  

Дискусионен е въпросът относно квалифициране на договорния или делик-
тния характер на отговорността на управителя, поради което в теорията се зас-
тъпват различни становища. 
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Първо, според О. Герджиков в съвременната българска правна наука се възп-
риема и продължава римската правна традиция гражданската отговорност да се да 
се разглежда като два вида, които имат алтернативно проявление – деликтна и дого-
ворна отговорност (Герджиков, 2004, с. 57). Това схващане задължава отговорност-
та на управителя да бъде причислена към някои от тези два вида отговорност. Такъв 
подход би имал не само чисто теоретична насоченост, но и важно практическо зна-
чение. Добрата теоретична традиция в изследванията на деликтната и договорната 
отговорност предоставя възможност за използване на натрупаните знания и опит 
при решаването на този проблем. Изясняването на характера на отговорността на 
управителя е от съществено значение, поради значителните разлики в елементите 
на фактическия състав и обсега на обезщетението за вреди.  

Второ, според С. Розанис отговорността е деликтна, тъй като основание тя 
да бъде реализирана е наличието на причинени на дружеството вреди, като лип-
сва категорична правна връзка между вредите и нарушаването на задълженията 
на управителя (Розанис, 1993, с. 52).  

Трето, в теорията се застъпва становището, че отговорността на управите-
ля е типична договорна, тъй като тя произтича от задължения на управите-
ля, уредени в договора между него и дружеството. Според поддръжниците на 
тази теория наличието на договор изключва възможността за дружеството да 
претендира вреди на деликтно основание, тъй като вредите във всички случаи 
произтичат от неизпълнение на поето договорно задължение за добро управле-
ние. Така според Т. Йосифова не е необходимо във всички случаи управителят 
да отговаря по по-строгия режим на деликтната отговорност, при положение, че 
действията му представляват неизпълнение на негови договорни задължения. 
Прилагането на деликтната отговорност във всички случаи не е оправдано и 
поради факта, че управлението на дружеството е свързано с предприемане на 
рискове и от интерес на дружеството и съдружниците е управителят да разпола-
га със свобода на своите действия (Йосифова, 2006, с. 5). 

Аргументи против деликтния характер на отговорността на управителя се 
откриват и при анализа на характера, предпоставките и съдържанието на самата 
деликтна отговорност. Деликтната отговорност според А. Кожухаров и Т. Конов 
се основава на нарушението на абсолютни чужди граждански права (Кожухаров, 
1958, с. 37 и 316), (Конов, 2010, с.72-81). Нанесената вреда се изразява в промя-
на на съществуващото състояние на нещата, противно на волята на увредения. 
Накърнен е неговият интерес, изразяващ се в запазване на изгодното му статук-
во. Между увредения и причиняващия увреждането липсва правно релевантна 
връзка. Тя възниква едва след увреждането.  
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Безспорно е, че тези специфични особености липсват при отговорността на 
управителя на ООД. При нея увреждането се предшества от възникване на 
сложна правна връзка между увредения и нарушителя. Самото увреждане има за 
своя основа възникналото между тях правно отношение, тъй като вредоносното 
поведение е пряко свързано със съдържанието на това правно отношение. За 
управителите са възникнали конкретни задължения, които имат относителен 
характер и са обвързани с насрещни субективни права на дружеството. 

Изпълнението на възникналите по силата на правната връзка между стра-
ните правоотношения е насочено към задоволяване на конкретен правно защи-
тен интерес. Дружеството в случая няма интерес от запазване на първоначално-
то положение. То очаква изпълнение на задълженията на управителя. Промяната 
в този случай е търсена и желана. Този интерес винаги има позитивен характер 
(Enneccerus, L., Kipp, M. Wolff, 1958, s. 62). 

На пръв поглед правните норми, регламентиращи отговорността на управи-
теля, не сочат към пряка връзка между вредите и нарушението на задълженията 
на управителя. Предпоставка за отговорността са вредите, причинени на дру-
жеството. Липсват указания за вредоносното поведение. Въпреки това такава 
връзка съществува и тя се определя от субекта, който носи отговорността – уп-
равителят. Предшестващата причиняването на вредите правна връзка е предпос-
тавка за реализирането на отговорността. Чрез дефинирането на субекта на от-
говорността в качеството му на управител се очертава кръгът от предварително 
възникнали правни задължения, чието нарушаване е елемент от фактическия 
състав на тази отговорност.  

Възприемайки този подход, би следвало да се изключи деликтният харак-
тер на отговорността на управителя, макар тя да притежава някои прилики с 
деликтната отговорност. Тя не съдържа най-типичният неин белег – липсата на 
предварителна правна връзка между увредения и увреждащия. Тук вредоносно-
то поведение винаги се предхожда от възникването на сложна правна връзка, 
която се състои от две взаимно свързани правоотношения. Увреждането се изра-
зява в неосъществяването на един очакван от двете правоотношения резултат. 
Изпълнението на тези задължения е от важно значение за дружеството. То има 
позитивен интерес от това изпълнение. Това изключва наличието на типичния за 
деликтната отговорност негативен интерес от статичното запазване на същест-
вуващото правно положение.  

С. Розанис, критикувайки тази теория, изтъква, че в много случаи вредо-
носното поведение на управителя не е свързано с дейност по управление на 
дружеството, а с общото задължение да не се вреди другиму. Така например, ако 
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управителят ипотекира имот на дружеството с цел задоволяване на свои лични 
интереси, без необходимото решение на общото събрание, той извършва едно 
формално договорно нарушение, но на практика така сключената сделка не е 
свързана с управлението, а е проявна форма на злоупотреба с положението му 
на управител, което е във вреда на търговеца. Така поведението на управителя 
би надхвърлило неизпълнението на договора и ще осъществи състава на непоз-
волено увреждане. В същото време ще се даде възможност на управителя да се 
ползва от по-благоприятния режим на договорната отговорност, само поради 
факта, че между него и дружеството има сключен договор.  

Тук отново е необходимо да се направи анализ на същността на договорна-
та отговорност, за да се определи дали тази на управителя може да бъде причис-
лена към нея. Договорната отговорност има вторичен характер и предпоставка 
за реализирането й е неизпълнението на предварително съществуващи облига-
ционни задължения, възникнали въз основата на сключен договор. Увреденият е 
имал интерес от промяна на съществуващата ситуация и е гарантирал задоволя-
ването му чрез сключен договор. Точното изпълнение на договорните задълже-
ния на длъжника би довело до желаната от кредитора промяна. Неизпълнението 
на тези задължения и непостигането на търсената промяна накърняват позитив-
ния интерес на кредитора. Следователно в този случай се касае за договорна 
отговорност. След като отговорността на управителя не притежава присъщите 
на деликтната отговорност белези, то тя би следвало да се причисли към дого-
ворната отговорност. Аргументите в полза на тази теза са следните: 

� налице е накърнен позитивен интерес на дружеството от промяна, изра-
зяваща се в качествено и ефективно управление; 

� вредите възникват като последица от виновното неизпълнение на пред-
варително възникнали задължения по договора за управление.  

Въпреки това, независимо от множеството общи черти с договорната отго-
ворност, няма пълно съвпадение с тази на управителя на ООД. Търговското 
дружество е самостоятелен правен субект от категорията на юридическите лица, 
което притежава и качеството търговец. То формира воля и е активно в правния 
живот чрез своите органи. В осъществяването на текущата си дейност, като и в 
отношенията с трети лица, първостепенна роля играят органите за управление. 
Те организират и осъществяват цялата самостоятелна дейност на дружеството. 
Динамичният характер на търговската дейност и свързаните с нея рискове изис-
кват активна и адекватна дейност на управление. Във връзка с това, управителят 
има множество задължения, чието изпълнение е сложната дейност по управле-
ние на дружеството. Те имат нееднороден характер. Някой от тях са свързани с 
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осъществяване на активно поведение, други с бездействия, например задълже-
нието за въздържане от конкурентна дейност, за запазване на търговската тайна 
и др. Дружеството има интерес от тази целенасочена дейност, която да потърси 
адекватни промени в околната среда с цел извличане на максимална печалба. 
Интересът на дружеството от ефективното управление има позитивен характер, 
тъй като управлението е едно постоянно във времето въздействие върху вът-
решните и външни фактори, което му гарантира нормалното му съществуване 
като самостоятелен правен субект. Този интерес се преплита с редица важни 
чужди интереси. Наред с това от съществено значение е и субективното обезпе-
чаване на управленската дейност чрез подбор на компетентни членове. Пози-
тивният интерес на дружеството, насочен към нормалното функциониране на 
органите му, се обезпечава чрез възникването на органното правоотношение 
между дружеството и управителя. Сключването на договора за управление има 
второстепенно значение. Чрез него се уреждат някои допълнителни права и за-
дължения на страните. Всяко отклонение от тези задължения би довело до възп-
репятстване на управлението, което пряко ще представлява накърняване както 
на позитивния интерес на дружеството, така и на свързаните с него интереси на 
съдружниците и на кредиторите. 

Отговорността на управителя има задача да гарантира целостта на дружес-
твеното имущество и да го възстанови, когато е било накърнено вследствие на 
виновни противоправни действия на неговия управител. Заедно със закрилата 
на имуществените интереси на дружеството, отговорността на управителя има и 
важна функция за запазване на капитала на дружеството, като по този начин 
пряко се гарантират интересите както на съдружниците, така и на интересите на 
третите лица-кредитори на дружеството. Запазването на капитала на дружество-
то е важна гаранция за сигурността на търговския оборот. В този смисъл може 
да се каже, че отговорността на управителя има значително по-широки функции 
от договорната, която охранява единствено частни интереси. Поради това отго-
ворността на управителя би следвало да бъде по-строга от договорната. Докато 
договорната отговорност има действие само спрямо страните по едно възникна-
ло облигационно отношение, то тази на управителя има значително по-широка 
функция да защити интересите както на самото дружество, така и на съдружни-
ците и на кредиторите на дружеството. По тази причина отговорността на упра-
вителя в много отношения се отличава от договорната отговорност.  

След така направения анализ в теорията се обосновава изводът, че отговор-
ността на управителя притежава редица общи черти както с деликтната, така и с 
договорната отговорност. Въпреки това тя има редица специфични белези, които 
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не позволяват да бъде определена еднозначно нито като деликтна, нито като 
договорна отговорност. Именно тези особености дават основание да се опреде-
ли отговорността на управителя като самостоятелен вид гражданска отговор-
ност, различна и от деликтната, и от договорната. Основавайки се на гражданс-
ката отговорност, законодателят е създал един самостоятелен вид отговорност, 
който се различава от традиционно познатите до момента. В рамките на тази 
отговорност възникват санкционни правоотношения между търговското дру-
жество и неговия управител, като тяхна задача е да гарантират запазването на 
дружественото имущество от вреди, причинени от виновно лошо управление. В 
основата на тази отговорност стои комплексът от задължения, чието изпълнение 
гарантира професионалното управление на дружеството. Нарушението на тези 
задължения е основната предпоставка за възникване на санкционното правоот-
ношение. Неговото съдържание е насочено към възстановяване на имуществото 
на дружеството чрез отстраняване на вредите от страна нарушителя. По този 
начин се защитават интересите на сравнително широк кръг правни субекти.  

Основната причина, която налага обособяването на отговорността на упра-
вителя като самостоятелен вид отговорност, се корени в особените отноше-

ния между дружеството и управителя. Без управител дружеството не може да 
съществува и да функционира нормално. За да гарантира това, законодателят е 
уредил тези отношения самостоятелно, обособил ги е в едно отделно правоот-
ношение, което се поделя като органно правоотношение. Съдържанието му се 
състои от най-важните права и задължения, чието упражняване и изпълнение 
гарантират на дружеството ефективно управление. Тази важна дейност може да 
представлява и твърде опасен източник на вреди за дружеството. С цел да ми-
нимизира тази опасност, законодателят е предприел специални мерки в две на-
соки.  

Първо, съдържанието на органното правоотношение е уредено подробно с 
императивни правни норми. Така в закона са регламентирани всички права и 
задължения, чието упражняване гарантира високо ниво на управление.  

Второ, видът на нормите като законова мярка може да бъде ефективна, 
само в случай че управителят добросъвестно и качествено упражнява правата и 
изпълнява задълженията си по органното правоотношение. В противен случай 
поведението на управителя би могло да причини вреди на дружеството. Поради 
това е регламентирана специфичната имуществена отговорност на управителя 
за вредите, които той би могъл да причини на дружеството със своите действия 
по управлението му. Тя има самостоятелен характер, тъй като е обвързана с 
едно специално правоотношение. Правата и задълженията по това правоот-
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ношение не са облигационни. Поради това спрямо тях не могат да се приложат 
правилата, уреждащи последиците от порочно развитие на едно облигационно 
правоотношение. В същото време не са налице и характерните белези на делик-
тната отговорност. Поради тази причина са създадени самостоятелни състави на 
отговорността на управителя, които да гарантират интересите на дружеството 
срещу неправомерно виновно поведение на неговия управител. Обособяването 
на отговорността на управителя се определя като самостоятелен институт се 
дължи и на главната особеност на капиталовите дружества, а именно огра-

ничената отговорност на съдружниците за задълженията на дружеството. С 
оглед важното значение на дружественото имущество, отговорността на управи-
теля е натоварена и с капиталоохранителната функция, която липсва при утвър-
дените видове гражданска отговорност. Управителят разполага с най-големи 
възможности за въздействие върху дружественото имущество. Това налага въ-
веждането на коректив върху неговото въздействие, който да го възпира чрез 
преки неблагоприятни последици. Така отговорността на управителя се явява 
основната гаранция срещу виновно противоправно поведение от негова страна. 
По-широкият кръг охранявани интереси определя и една по-голяма строгост на 
тази отговорност. Наистина подобен подход би застрашил интересите на упра-
вителя и би могъл да възпрепятства свободното вземане на управленски реше-
ния.  

В хода на тези разсъждения се поставя въпросът доколко е възможно с едно 
деяние да бъдат изпълнени фактическите състави на повече от един вид граж-
данска отговорност и правно допустимо ли е паралелно да възникнат различни 
основания за поправяне на причинените вреди.  

Един от най-дискусионните въпроси в гражданското право е именно този за 
кумулацията на договорната и деликтната отговорност (Траницов, 2002, с. 40). В 
теорията и съдебната практика липсва единно становище за възможността за 
кумулирането на договорна и деликтна отговорност. Някои автори приемат ку-
мулацията, изхождайки от основния принцип на гражданската отговорност за 
интегрално обезщетяване на увредения (Кожухаров, 1958, с. 320). Други автори 

допускат кумулацията, като подчертават, че условие за това е да бъдат изпълне-
ни елементите на двата фактически състава (Гоцев, 1979, с. 73), (Антонов, 1965, 
с. 22). Във всеки отделен случай трябва да се преценява дали конкретни факти 
по едно възникнало договорно правоотношение не осъществява едновременно и 
признаците на деликт. В тези случаи увреденият може да избира между дого-
ворния иск за неизпълнение и деликтния иск за причинените му вреди. Така би 
се осигурила по-пълна закрила на нарушеното субективно право, тъй като де-
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ликтната отговорност е по-строга в сравнение с договорната. Кумулирането на 
двете отговорности ще е допустимо, само ако виновното поведение на неизп-
равната страна по един договор осъществява едновременно и фактическия със-
тав на деликт. За да бъде допусната кумулацията, е необходимо да бъде устано-
вено наличието на вина в двата фактически състава на отговорността–
договорния и деликтния. Според други автори, по-правилно е да се говори за 
конкуренция на двата вида отговорност (Тасев, 2009, с. 148-149).  

Съществуващите противоречиви мнения в теорията и съдебната практика 
се отнасят не до същинско кумулиране на двата вида отговорност, а до това дали 
е възможно чрез едно конкретно поведение едновременно да се изпълнят фак-
тическите състави и на договорната, и на деликтната отговорност и доколко това 
може да доведе до паралелно възникване на две субективни права на обезвреда. 
В труда си „Съотношение между договорна и деликтна отговорност“ В. Берон 
посочва, че „двете отговорности могат да възникнат едновременно в тежест на 
едно и също лице спрямо един и същи вреден повод на същото вредоносно дея-
ние, ако в последното са дадени необходимите за пораждането на двата вида 
задължения за обезщетение елементи“ (Берон, 1929, с. 118). Най-същественият 

проблем в тази връзка е доколко така възникналите субективни права мо-

гат да съществуват паралелно и увреденият да има право на избор кое от 

тях да упражни. Разгледан на тази плоскост, проблемът наистина по-правилно 
може да се дефинира като конкуренция между двата вида отговорност. С оглед 
принципа за интегрално обезщетяване на увреденото дружеството, кумулацията 
на двата вида отговорност следва да бъде допусната. Кумулацията ще е налице 
само доколкото едновременно са изпълнени фактическите състави на двата вида 
отговорност. В подобни случаи следва да се признае паралелното възникване на 
две субективни права на обезщетяване в полза на увреденото дружество. Из-
хождайки от принципа на справедливостта, категорично трябва да се отрече 
възможността на увреденото дружество да упражни паралелно и двете права и 
да получи две обезщетения за една и съща вреда. Дружеството ще трябва да 
направи избор кое от двете субективни права да упражни.  

А. Калайджиев допуска тази възможност по изключение в случаите, когато 
накърненият интерес едновременно може да се квалифицира и като негативен, и 
като позитивен (Калайджиев, 2007, с. 386).  

На обратна позиция е Л. Попов, който разглежда договорната отговорност 
като специален състав, изключващ общата деликтна отговорност (Попов,1960, с. 
51). Според него водейки се от основните правни принципи, не би трябвало да 
се дава възможност на кредитора да води деликтен иск за последиците от неиз-
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пълнението на договорните задължения. Това становище се подкрепя и от чуж-
дестранната правна литература и практика (Josserand, 1930, p. 233). 

С оглед широкия кръг задължения за управителя е твърдо трудно да се 
стигне до това управителят да причини вреди, като наруши задължения, извън 
тези по управлението. Изхождайки от това, че управителят формира волята на 
дружеството и то не може да функционира без неговото активно поведение, 
интересът на дружеството може да се дефинира като позитивен. Това важи и в 
случаите, в които управителят, без връзка с изпълнението на типичните си уп-
равленски задължения причини, вреди. Именно той има задачата да се грижи за 
правилното стопанисване на дружественото имущество. Така основното му за-
дължение по управлението е свързано с ефективното изпълнение на тази задача. 
В това се включва и задължението му да се въздържа от вредоносно поведение.  

Още по-сложен е въпросът за съотношението между договорната отговор-
ност и отговорността на управителя, което се определя от органното и договор-
ното правоотношение. Водеща роля в двуединството на управителното правоот-
ношение има органното правоотношение. Неговото съдържание обхваща всички 
типични и най-важни права и задължения на управителя. Проблеми създават 
евентуалната дисхармония и противоречия между съдържанието на двете пра-
воотношения. Би следвало императивно нормираното съдържание на органното 
правоотношение да се разглежда като задължителен минимум от права и задъл-
жения, т.е. то представлява система от най-важните права и задължения, чието 
упражняване гарантира на дружеството достатъчно добро управление. Както 
определяща роля има органното правоотношение, така и управителската отго-
ворност ще има приоритет пред договорната. Вредите, причинени от управите-
ля, ще изпълнят фактическия състав на неговата отговорност. Това ще е така и в 
случаите, когато неизпълнението засяга задължения, които имат законен харак-
тер, но са били възпроизведени в договора за управление. В този случай пър-
вичното основание за възникване на задълженията не е договорът, а законът. 
Доколкото същите задължения още веднъж са уредени и в договора за управле-
ние, те придобиват друго правно основание и си остават част от органното пра-
воотношение. Наред с това принципът на автономия на волята позволява стра-
ните да уговарят в широките рамки на закона и други права и задължения. Ня-
кои от тях могат да имат страничен характер и да не попадат в широкия кръг 
органни права и задължения. Те възникват само и единствено въз основа на 
сключения между страните договор. Само тези задължения могат да се опреде-
лят като облигационни. Вредоносното им нарушение ще намери своите обек-
тивни основания за възникване на гражданска отговорност в сключения дого-
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вор. Така В. Даскалов обобщава, че отговорността в тези случаи може да бъде 
квалифицирана като договорна. Спрямо нея ще се приложат правилата на дого-
ворната отговорност( Даскалов, 2007, с. 273-379). 

Въпросът за правното естество на отговорността на управителя е дискуси-
онен и в съдебната практика. В отделни решения съдът приема, че отговорност-
та на управителя е договорна, тъй като произтича от мандатните отношения и 
възниква при неизпълнение на задълженията му към дружеството1. Това стано-
вище на съда търпи критики във връзка с хипотезите, при които договорът за 
управление е невъзможен за изпълнение поради липса на валидно възникнало 
качество на управител или при прекратяване на договора за управление, при 
което изпълнителят вече е загубил това качество. Освен това е невъзможно до-
говорът за управление да обхване всички възможни бъдещи действия на управи-
теля, както и всички възможни вреди, които той би могъл да причини на дру-
жеството. Поради това определянето на отговорността като договорна би довело 
до накърняване на интересите на дружеството, което няма да може да търси 
обезщетение на всички вреди, за които не е предвидена договорна клауза.  

Основавайки се на тези съображения ВКС в определени свои решения2 
приема, че отговорността на управителя е особен вид имуществена отговорност, 
чиято правна природа следва от особения статут на управителя. Тя е обусловена 
не само от мандатното, но и от органното правоотношение между управителя и 
дружеството3, 4. Възприемайки това становище на съда Б. Николова счита, че 
така би се дала възможност на дружеството да ангажира отговорността на упра-
вителя за всяко едно действие или бездействие на управителя, което има за пря-
ка и непосредствено последица накърняване на имуществото на дружеството 
(Николова, Б., 2016, с. 5-18). В същото време това обяснение за характера на 
отговорността на управителя не дава възможност за изясняване на въпроса за 
това кой режим ще се прилага по отношение на нея.  

Заключение 

Като извод от направения анализ на различните становища следва, че опре-
делянето на характера на отговорността на управителя на договорна или делик-
тна зависи от наличието или не на правна връзка между извършителя и увреде-
ния. Така според закона може да се направи разграничение на три случая, в кои-
то управителят ще носи отговорност:  

Първо, отговорност на управителя пред дружеството на основание чл. 145 
от ТЗ;  

Второ, отговорност на управителя пред съдружниците; 



М. Цветковска. За характера на отговорността на управителя 
на дружеството с ограничена отговорност 

153 

Трето, отговорност на управителя пред третите лица, кредитори на дружес-
твото.  

Доколкото само в първата хипотеза е налице договор между управителя и 
дружеството, то и в този случай отговорността може да се определи като дого-
ворна. В останалите два случая липсва договор между управителя и посочените 
лица, така че отговорността ще следва да се търси на деликтно основание. 
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ON THE NATURE OF LIABILITY OF THE MANAGER 

OF A LIMITED LIABILITY COMPANY 

Milena TSVETKOVSKA 

Abstract 

The manager is an authoritative representative of the Limited Liability Company (LLC) 
and in this capacity he/she has unlimited power of representation. His/her main role is to 
manage and represent the company in its commercial transactions, carrying out all the 
necessary legal and factual activities to that effect. Ultimately, the manager is the person 
whose activity is decisive for the company’s commercial realization in a competitive business 
environment. Therefore, the issue of liability ensuing from his/her potential failure to perform 
these obligations is of primary importance for the successful participation of the company in 
the realm of commerce. The topicality of the issue is determined by the fact that the conditions 
for realization of this liability follow the strictly established provisions of the Bulgarian 
Commercial Act, which must be cumulatively available for the liability to achieve its goals, on 
the one part, and to ensure that the rights of the managerial body will be guaranteed, on the 
other. Besides purely theoretical, these matters have great practical importance determined by 
the objective public necessity for clear and accurate setting of the limits of the liability of a 
manager. The purpose of this article is to characterize the manager’s liability and to clarify the 
limits thereof. The author makes theoretical analysis of the attributes of liability in the light of 
legal regulations, the different theoretical opinions and the judicial practice. On this basis, the 
main focal points are outlined and concrete conclusions are drawn. 

Key words: manager, commercial law, tortuous and contractual liability. 
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 В статията е направен кратък обзор на някои промени в нормативната 
уредба на защитата на кредиторите на дружествата с ограничена отго-
ворност в България и Германия. Поради своята достъпност и гъвкавост 
това дружество играе важна роля за търговията, но неговата уредба 
оставя някои важни празноти в защитата на кредиторите. Тези проблеми 
не са характерни само за нашата страна, затова интерес представлява 
уредбата на това дружество в други държави, както и евентуалните доб-
ри практики в тях, които могат да бъдат приложени и у нас. В настояща-
та разработка, посредством систематизация на основните подходи за 
защитата на кредиторите, е извършен анализ на специалната дружестве-
но-правна уредба на дружеството с ограничена отговорност, промените 
на уредбата в светлината на защитата на кредиторите и сравнение с 
уредбата на правните норми в германската доктрина. 
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Въведение 

Дружеството с ограничена отговорност е обект на многобройни изследва-
ния в българската правна доктрина (Бобатинов, Калайджиев, 1998) (Герджиков, 
2007), (Голева, 2009), (Голева, 2018). То е създадено за първи път през 1892 г. 
със специален закон в Германия. У нас първоначално то също е било уредено с от- 
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делен закон от 1924 г. Понастоящем правната уредба на това дружество са обх-
ванати главно в Търговския закон (ТЗ). Специалната регламентация на ООД е 
обхваната в глава тринадесета чл. 115 – 157 (Таджер и др. с. 28, с. 31). Дружест-
вото с ограничена отговорност (ООД) представлява хармонично съчетание на 
персонално и капиталово дружество (Бъчварова, М., Рачев, Р., Матеева, Ж., 
2015). Тази форма най-добре обслужва интересите на дребния и средния капи-
тал, като поради гъвкавостта на модела междувременно се е превърнало в най-
разпространената форма за извършване на стопанска дейност. 

Основните проблеми, свързани с уредбата на ООД в България, не се разли-
чават от тези, с които се сблъсква тази правна форма в другите eвропейски дър-
жави. Намирането на баланс между ограничената отговорност, която представ-
лява стимул за развитието на търговските отношения преимуществено при 
средния и дребния бизнес, и поддържането на добро ниво на защита на креди-
торите с цел стабилност на търговския оборот представлява предизвикателство 
за дружественото право. Интерес представлява фактът, че от 2002 г. до 2008 г. 
Германия също извършва реформа на своя Закон за дружеството с ограничена 
отговорност (Закон за GmbH) по причина, че е установена уязвимост от непла-
тежоспособност, злоупотреби с това капиталово дружество, както и във връзка с 
големия брой обявени несъстоятелности с нулева маса. Една от най-радикалните 
реформи, която не е приета, е за намаляване на капитала на 10 000 евро. Така 
изискуемият капитал в Германия остава 25 000 евро. 

Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от развитието 
на концепцията за ограничената отговорност и свързаните с нея проблеми във 
връзка със защитата на различните кредитори на ООД. Общата тенденция към 
дерегулация чрез намаляване на капитала в световен мащаб и опростяване на 
процедурите за учредяването му често се ползват от недобросъвестни търговци 
за злоупотреба с правата на кредиторите им при неплатежоспособност на дру-
жеството. Това застрашава стабилността на търговския оборот  чрез прехвърля-
не на дялове на дружества на малоимотни, изпразването им от имущество и 
увреждане на добросъвестните им кредитори. При тези обстоятелства дружест-
веното право в последните години търпи промени в посока на по-стриктна регу-
лация с цел опазване на кредиторовите интереси. В този смисъл изследването на 
тези промени в дружественото право е полезно и необходимо за установяване на 
съвременните измерения на проблема, извеждане на адекватни препоръки, рес-
пективно предложения за модернизиране на законодателството. 

Цел. През последните 20 години в българския Търговски закон са направе-
ни множество промени във връзка с ООД, настоящата статия цели техния анализ 
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в светлината на защитата на кредиторите, както и сравнителен анализ на дру-
жествено-правните норми на германския Закон за дружеството с ограничена 
отговорност (Закон за GmbH). 

За постигане на целта се реализират следните задачи: 1) Анализ на нор-
мите на дружественото право, свързани със защитата на кредиторите на ООД; 2) 
Изследване на промените в дружествено-правните норми и ефекта им върху 
защитата на кредиторите; 3) Сравнително-правно изследване на поставените 
проблеми в германското право. 

Предмет на изследване са дружествено-правните норми, свързани със за-
щитата на кредиторите в ТЗ, както и промените, които са направени в тях, и 
влиянието на тези промени за решаване на проблемите, свързани със защитата 
на кредиторите. 

Методологията на изследването включва прилагане на следните методи: 
нормативен, исторически, сравнително-правен, анализ и синтез, индукция и 
дедукция. 

1. Промените в българското дружествено право 
от гледна точка на защитата на кредиторите 

Понятието защита на кредиторите няма точна дефиниция съгласно род-
ното ни право, въпреки че самата защита е уредена многократно в ТЗ, но има 
добре разработена такава в немската правна литература. 

Определение: Според речника на Springler Gabler: „Защитата на кредито-
рите (Gläubigerschutz) представлява: „всички правни норми и мерки за защита 
на действителните и потенциалните кредитори на дадено дружество.“ Съгласно 
това определение към кредиторите се причисляват широк кръг от лица: „(1) 
собственици на капитала с различнодялово участие, риск и глас; (2) заемодатели 
(банки, публични кредитори, частни инвеститори); (3) външни доставчици на 
стоки и услуги, (кредитори по търговски сделки – доставчици на стоки и услуги, 
подизпълнители, наемодатели и др.); (4) работници и служители; (5) публични 
кредитори (финансова и митническа администрация, здравноосигурителни 
фондове, общини)“. Самото определение ясно показва значението на уредбата за 
защита на кредиторите, както за сигурността на оборота, така и за защита на 
интересите на широк кръг лица, които разчитат на закона за опазването им. 

Значение на капитала на ООД като гаранция за защитата на кредитори-
те. През 2007 г. с внасянето на Законопроект за изменение и допълнение на ТЗ № 
754-01-147 от 07.11.2007 г. в България бе открит един от най-популярните дебати в 
дружественото право – този за размера на капитала на ООД и неговата гаранционна 
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функция за защитата на кредиторите. Целта на законопроекта е да направи дружес-
твото с ограничена отговорност по-достъпно за малкия бизнес. Доколко търговс-
кият оборот има нужда от още по-голяма атрактивност на и без това най-раз-
пространеното капиталово търговско дружество и може ли дружество с капитал от 
2 лева да бъде наричано капиталово, се дискутира и до сега в научните среди. Тази 
дискусия не е приоритет само на юристите в България, а е част от глобална диску-
сия за ролята на предписания от закона капитал на ООД за защитата на кредитори-
те. (Голева, 2009). В нашето право изискването за капитал за дружествата с ограни-
чена отговорност съществува още от първия закон за ООД от 1924 година и такова 
изискване е възприето и в „новия“ Търговски закон от 1991 г. 

Намаляването и поддържането на капитала на дружеството с ограничена 
отговорност е предмет на уредба както в Европейската континентална дружест-
вено-правна система, така и в англо-американската правна система. Типично за 
втората е липсата на изискване за капитал, но това не означава, че капиталът и 
неговото поддържане не играят роля в защитата на кредиторите в тази правна 
система. 

По времето на внасяне на първия законопроект за намаляване на капитала 
ЗИД на ТЗ № 754-01-147 от 07.11.2007 г. при разглеждане в комисията по прав-
ни въпроси на Народното събрание през 2008 г. се разразява разгорещен спор, 
който, за съжаление, не може нито да компенсира липсата на достатъчно добре 
разработени мотиви на внесения законопроект, нито да даде достатъчно аргу-
менти въз основа на задълбочен научен анализ за вредата за защитата на креди-
торите от предложените промени. Още през следващата година със Закона за 
изменение и допълнение на ТЗ, публикуван в ДВ № 82 от 2009 г., изискването за 
капитал на ООД е намалено на 2 лв. Внесените три законопроекта през 2008 г. и 
2009 г., въз основа на които е изготвен ЗИД на ТЗ за намаляване на капитала на 
ООД, се позовават на изключително слаби аргументи за ползата от намаляване-
то. Основният довод се извежда от изследването „Правене на бизнес“ на Све-
товната банка. В изследването, представено като мотиви към ЗИД на ТЗ № 954-
01-7 от 26/08/2009, са обхванати 181 страни, като един от показателите е нали-
чието на минимален капитал за започване на бизнес. В 84 от тях изцяло липсва 
изискване за капитал, а по показателя сума на минималния капитал за започване 
на бизнес, отнесена към брутния национален доход на човек от населението, 
България е на 145-то място в класацията с 47,8%. Това почти напълно изчерпва 
представените мотиви - очевидно е, че тази обосновка е повече от недостатъчна. 

Капиталът на ООД е число, което изразява стойността на вноските на съд-
ружниците. До размера на записаните вноски съдружниците носят риска за дей-
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ността на ООД. Според преработеното и допълнено издание на книгата на проф. 
д.ю.н В. Таджер „Капиталови търговски дружества“, капиталът има гаранцион-
на функция. Намаляването на минималния капитал на ООД го превръща във 
фиктивно капиталово търговско дружество и капиталът губи гаранционната си 
функция (Таджер и др. 2011, с. 49). Въпреки че намалението е направено, след-
вайки една разпространена тенденция, трябва да се отбележи, че Германия, по 
примера на чието право исторически е създаден търговският ни закон, изисква 
капитал от 25 000 евро, а Австрия – от 35 000 евро. (Spindler, G. 2006). 

Съгласно българската правна доктрина капиталът има две основни функ-
ции. Първо, той служи като материална основа на стопанската дейност на ООД. 
Това е неговата вътрешна (икономическа) функция. Неговото пряко предназна-
чение не е да бъде материална основа на стопанската дейност. Тази функция 
принадлежи на имуществото. От друга страна, имуществото е набрано чрез 
вноски в капитала и по този начин капиталът индиректно изпълнява посочената 
стопанска функция. На второ място, капиталът има гаранционна функция, като 
обезпечение на кредиторите на ООД. Тази функция не се покрива с обезпечи-
телната функция на имуществото. Кредиторите могат да се удовлетворят от 
имуществото на дружеството, а не от капитала. Капиталът има опосредена га-
ранционна функция. Стремежът на закона е да осигури налично имущество, 
което да е поне равно на записания капитал. (Герджиков, 2010) Това се постига 
чрез серия от законови текстове – чл. 118, ал. 2; чл. 120, ал. 1; чл. 121; чл. 126, 
ал. 1 и 2; чл. 130; чл. 133; чл. 138, ал. 3 и др. (Таджер и др. 2011, с. 50-51), (Лан-
джев, Б., 2003).Тоест колкото по-високо е изискването за капитал на дружество-
то, толкова по-засилена е гаранционната функция на капитала.  

В българския търговски закон има множество позовавания на стой-
ността на капитала, които губят смисъл във връзка с минималната му стойност в 
размер на 2 лв. Такова е вмененото в чл. 138, ал. 3 задължение на управителя да 
свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, как-
то и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под раз-
мера на вписания капитал, където чистата стойност на имуществото е разлика-
та между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса 
му. Целта на този член е предотвратяване на декапитализация на дружеството и 
поддържане на нивото на имуществото, което служи за гаранция на кредиторите 
на дружество. Съгласно българските и международните счетоводни стандарти 
капиталът на дружеството се записва в пасива на баланса на дружеството. По този 
начин освен гаранционна функция той придобива и ранно сигнализираща функ-
ция съгласно чл. 138, ал. 3. от ТЗ. Този член е напълно обезсмислен и безпред-
метен при капитал на дружеството в размер на 2 лева. 
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Защитата на информационния риск за кредиторите. Имуществото на 
дружеството може да бъде много по-високо от изискуемия капитал, но публична 
информация за него кредиторите могат да придобият само от задължително пуб-
ликуваните годишни финансови отчети в търговския регистър. Тази защита се 
осъществява посредством чл. 146 от ТЗ, който изисква проверка и публикуване 
на ГФО. Непубликуването на ГФО води след себе си парични санкции по ДОПК, 
както и презумпция за неплатежоспособност съгласно чл. 608, ал. 2 от ТЗ. 

За съжаление, през годините са направени редица отстъпки от това задъл-
жение. Одит се изисква само за определени дружества, а с промените от 2018 г. 
в чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството малките предприятия са задължени да 
публикуват само счетоводен баланс в съкратена форма за микропредприятия, 
който не носи никаква информация за финансовото състояние на дружеството и 
по този начин кредиторите също не могат да преценят риска, който поемат при 
сделки на кредит. Нека не забравяме също, че информацията, съдържаща се в 
ГФО, се отнася за предходната календарна година, така че междувременно пла-
тежоспособността на длъжника по търговска сделка може значително да се е 
променила. 

Защитни правила при намаляване на капитала. След установяването на 
капитала на ООД на 2 лв. защитните правила в полза на кредиторите при нама-
ляване на капитала, установени в чл. 150 до 153, практически губят смисъл (Та-
джер и др. 2011, с. 49). В допълнение още през 2000 година в България е отме-
нено изричното уведомяване на известните кредитори за намаляване на капита-
ла по чл. 150, ал. 3 от ТЗ, което само по себе си отново е насочено срещу права-
та на кредиторите на дружеството. За сравнение в немския Закон за GmbH сро-
кът от обявяването до вписването на намалението на капитала е 1 година, дока-
то в България този срок е 3 месеца. Съгласно немския закон изрично писмено 
се уведомяват за намалението кредиторите, известни от търговските книги на 
дружеството. Съществуват и наказателни разпоредби за управителя, включител-
но отговорност за вреди на кредиторите, в резултат от дадена неистинска гаран-
ция при намаляване на капитала на дружеството. 

Тези защитни членове имат действие в България по отношение на дружест-
вата с по-висок капитал от минималния, но представляват отрицателен стимул 
за учредяването на такива дружества, както и във връзка със задължението за 
поддържане на имуществото на дружеството над нивото на вписания капитал по 
чл. 138, ал. 3. 

Мерки за предотвратяване на кражбата на фирми и прехвърляне на 
дялове на дружества на малоимотни. През 2016 г. и 2017 г. в българския Тър-
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говски закон се правят опити за промени, насочени към предотвратяване на 
кражбата на фирми чрез промяната на собствениците на дружества или смяна на 
управители, които след това извършват разпоредителни сделки с имуществото 
на дружествата. 

С промяната на ТЗ, въведена чрез ДВ бр. 105 от 2016 г., се въвежда утежне-
на нотариална форма с едновременна заверка на подписа и съдържанието за 
сделките с търговски предприятия по чл. 15, ал. 1 от ТЗ и за прехвърляне на 
дружествени дялове, чл. 129, ал. 2. Същата по-утежнена нотариална форма под 
страх от нищожност се въвежда и в чл. 137, ал. 4 и 5 за протоколите на общото 
събрание на съдружниците във връзка с приемане, изключване на съдружници и 
съгласие за прехвърляне на дял на нов член, вземане на решение за намаляване 
и увеличаване на капитала, избор на управител и вземане на решение за разпо-
реждане с недвижими имоти или други вещни права върху тях. В улеснение на 
оборота утежнената форма на удостоверяване се облекчава, ако това е предви-
дено в дружествения договор.  

Тези промени в закона постигат до голяма степен поставените цели чрез 
въвеждане на една по-строга регулация, подобна на тази в немския закон, къде-
то се изисква нотариална форма за учредителния договор и промените в него. 
Част от отговорността за превенция на незаконни действия се прехвърля и върху 
нотариусите, които следва да съхраняват оригинал от съответните заверени до-
кументи в нотариалния архив. За съжаление това не е достатъчна мярка за огра-
ничаването на прехвърляне на дялове на дружества в криза на малоимотни. 

С ДВ бр. 102 от 2017 г. в сила от 22.12.2017 г. в Търговския закон се 
правят нови промени на дружествено-правните норми във връзка с пробле-
мите с прехвърлянето на дружествени дялове на малоимотни. С тези промени се 
поставя акцент на защитата на правата на работниците и служителите за неизп-
латени заплати при прехвърляне на търговски предприятия или дружествени 
дялове на социално слаби лица. Целта е да се гарантира, че ще бъдат изплатени 
всички дължими суми на работниците и служителите при такова прехвърляне. 

Промените засягат чл. 15, където се създават ал. 4 и ал. 5 във връзка със за-
дължение за заплащане на дължими възнаграждения, обезщетения и задължи-
телни осигурителни вноски като предпоставка за възможността да се прехвърли 
предприятието. Така описаните задължения по изрична уговорка могат да бъдат 
изпълнени и от приобретателя. Последното отново отваря вратичка за злоупот-
реби в и без това рехавата защита на закона. 

В чл. 129 се допълва ал. 1, като възможността за прехвърляне на дружест-
вен дял на трети лица се поставя в зависимост от липсата на неизплатени изис-
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куеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни 
вноски, включително на работници и служители с трудови договори, прекратени 
до три години преди прехвърляне на дружествения дял (АНДРЕЕВА, А., 2018), 
(Савов, 2018). 

Малко по-късно през същата година на 06.07.2017 г. е внесено още едно 
предложение за изменение на чл. 129 от ТЗ, като се предлага създаване на нова 
ал. 2, която е забранителна „(2) Не може да се прехвърля дружествен дял на тре-
ти лица при образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК“. 
Прави се предложение и за изискване за удостоверение от НАП на липсата на 
образувано ревизионно производство като предпоставка за прехвърляне на дру-
жествен дял, както и за промени в глава „Несъстоятелност“. Този законопроект е 
приет на първо четене, въпреки множеството критики по отношение на форму-
лировката, включително изразени в становище на ВКС, но не е приет оконча-
телно в този му вид. Същата, ако не и по-силна превенция, се постига с описа-
ните по-долу промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

Проникваща отговорност на управляващите и съдружниците за за-
дължения към държавата. С проектозакон за изменение и допълнение на 
ДОПК №702-01-1,  внесен на 05.06.2017 г. и влязъл в сила на 04.08.2017 г., се 
правят революционни промени в чл. 19 за ангажиране на отговорността на тре-
ти лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задъл-
жени юридически лица по чл. 14, т. 1 и 2 от ДОПК. 

Съгласно ал. 1 и 2 на чл. 19 от ДОПК за задължения за данъци и задължи-
телни осигурителни вноски, лична субсидиарна имуществена отговорност носят 
управителите, членовете на органите на управление, прокуристите, търговските 
представители и пълномощници на задълженото юридическо лице, ако укрият 
факти и обстоятелства пред органа по приходите или публичния изпълнител и 
вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения.Това е важна дис-
циплинираща отговорност, проникваща зад защитата на ограничената от-
говорност за държавни вземания. 

Ал. 2 и 3 на чл. 19 от ДОПК вменява отговорност на мажоритарните съд-
ружници или акционери в допълнение към лицата по ал. 1 за техни решения за 
скрито разпределение на печалбата или дивидент, или за отчуждаване на иму-
щество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по 
цени, значително по-ниски от пазарните, както и за обременяване с тежести на 
имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг, 
ако по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни 
осигурителни вноски. Както се вижда, тук напълно се прониква зад ограни-
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чената отговорност на съдружниците и акционерите, които носят лична 
имуществена отговорност за действията си, чрез които намаляват имущес-
твото на дружеството във вреда на държавата като кредитор. 

Ал. 5 и ал 6. на чл. 19 прави пореден опит да ограничи мажоритарните и 
миноритарните съдружници и акционери да прехвърлят недобросъвестно 
дялове и акции с цел да избегнат заплащането на данъци и задължителни 
осигурителни вноски от страна на дружествата. Отговорността е пропорцио-
нална на участието им в отчуждената част от капитала. Въвежда се и презумпция 
за недобросъвестност при знание, че дружеството е свръхзадължено или непла-
тежоспособно и разпореждането е извършено преди по-ранната от двете дати: 
обявяване в търговския регистър на молбата на длъжника за откриване на произ-
водство по несъстоятелност или вписване на решение на съда по несъстоятел-
ността за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника. Изключе-
ние се прави за дружества, чиито акции са предмет на публично предлагане. 

Въпреки че до момента няма никаква съдебна практика по чл. 19 ал. 3 
и следващите от ДОПК, този член представлява огромна стъпка към „проник-
ваща отговорност“ чрез търсене на лична имуществена отговорност на предс-
тавляващите, съдружниците и акционерите за незаплатени държавни вземания. 
Тази уредба може значително да ограничи случаите на прехвърляне на дружест-
ва на малоимотни, което, въпреки че не е пряко насочено към защитата на кре-
диторите по търговски сделки, ще доведе до повишаване на дисциплината и 
сигурността на търговския оборот. 

Защита срещу отсъствие на представляващ. Чл. 155 на българския ТЗ 
дава възможност на прокурора да прекрати дружество поради липса на вписан 
управител в продължение на 3 месеца. Тази мярка е в защита на всички креди-
тори, но съдебната практика е повече от оскъдна, което говори, че става дума за 
т.нар. „мъртъв член от закона“. Липсата на представляващ води до невъзмож-
ност дружеството да получава съобщения, призовки, да извършва дейност като 
цяло, да бъде представлявано пред съда, а също – няма срещу кого да бъде насо-
чена наказателната отговорност за престъпления против кредиторите. При прех-
върляне на дружествени дялове на малоимотни и у нас най-често връзката с 
дружеството се прекратява, но ГПК дава възможност за призоваване чрез раз-
лепване на съобщения, което, макар че забавя, не възпрепятства съдебния про-
цес, а самото гражданско производство при редовно призоваване обикновено 
може да се води и неприсъствено за ответника. По-сложно изглеждат нещата 
при наказателния процес, където невъзможността за призоваване на обвиняемия 
и подсъдимия е сериозен проблем и това е една от вероятните причини за почти 
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пълната липса на осъдителни присъди по раздел I a „Престъпления срещу кре-
диторите“ от глава шеста на НК, но това следва да бъде предмет на друго изс-
ледване. 

Забрани за заемане на длъжност управител 

Един от методите за защитата на кредиторите при английското дружество с 
ограничена отговорност, т.нар. limited liability company или ltd, с който се ком-
пенсира липсата на начален капитал, е забраната за заемане на длъжност упра-
вител. За управителите на това дружество се поставят широки ограничения като 
например при нарушаване на задължението за публичност, при присъда за лич-
на отговорност за измамливи или неправомерни сделки (fraudulent or wrongful 
trading), при съдружие в дружество, обявено в несъстоятелност и др. 

По българското право след намаляването на минималния капитал на ООД 
до 2 лв. не са въведени никакви нови ограничения за заемането на длъжността 
управител. В чл. 141, ал. 8 от ТЗ е прогласена забраната за заемане на длъжност 
управител на лице, обявено в несъстоятелност, или лице – член на управителен 
или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през 
последните две години, предхождащи датата на несъстоятелността, ако са оста-
нали неудовлетворени кредитори. За съжаление, няма ограничение за такова 
лице да бъде съдружник в дружество, нито пък за съдружниците се отнася отго-
ворността, вменена по НК за престъпления срещу кредиторите, а всъщност уп-
равителят само изпълнява решенията на съдружниците, още по-пряка е тази 
зависимост при едноличните капиталови дружества (Цветковска, М., 2017). 

2. Реформата на германския Закон за GmbH от 2008 г. 
и отражението ѝѝѝѝ върху защитата на кредиторите 

С тази реформа немският законодател, без да намалява капитала на 
GmbH, постига две важни улеснения за учредяване му. (1) Прави учредява-
нето относително по-бързо, сигурно и евтино чрез прилагането на образец на 
учредителен протокол – приложение към закона, което съдържа всички изиску-
еми реквизити. (2) Създава в полза на малкия бизнес, фигурата на т. нар. „дру-
жествено предприятие с ограничена отговорност“. (Waldenberger, Sieber, Tax, 
2009). С него се дава възможност да бъде учредено дружество с капитал по-
малък от 25 000 евро (практически капиталът може да бъде и 1 евро). Това дру-
жество може да бъде учредено и от един съдружник, но той задължително е и 
управител на дружеството. Като управител той носи т.нар. „проникваща отго-
ворност“ пред кредиторите. В това дружество не могат да се правят непарични 
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вноски и ежегодно задължително се отделят парични резерви на стойност една 
четвърт от печалбата до достигането на нивото на изискуемия за GmbH начален 
капитал от 25 000 евро. Едва тогава съдружниците могат свободно да разпреде-
лят дивиденти. С достигането на изискуемите резерви дружеството не се прев-
ръща автоматично в дружество с ограничена отговорност, това става след пре-
минаване през скъпо и сложно производство по преобразуване. Тази форма 
пази интересите на кредиторите, като в същото време изисква практически 
нулев капитал при учредяването ѝѝѝѝ. В допълнение на това отказът от гаран-
ционна функция на капитала се компенсира с т.нар. „проникваща отговор-
ност“ – може да се стигне до личната отговорност на управителя, а в опре-
делени случаи и на съдружниците му. 

Защита на информационния риск в немският Закон за GmbH 

С реформата от 2008 г. са въведени множество наказателни разпоредби, от-
разени паралелно в Наказателния кодекс, в Търговския закон и Закона за пуб-
личност на информацията, които предвиждат наказания, включително лишаване 
от свобода, както за управителите, така и за съдружниците, за непълна и невяр-
на информация във връзка с финансовото състояние на дружествата, както и във 
връзка с всички обстоятелства, които подлежат на публично обявяване. 

Защита срещу злоупотребите с прехвърляне на дружествени дялове на 
дружества с ограничена отговорност, изпаднали в състояние на неплате-
жоспособност, чрез прехвърляне на дялове на малоимотни в малки населе-
ни места или в чужбина – т. нар. „погребване на фирми“ е един от основните 
проблеми, който се опитва да реши немският законодател с реформата на Закона 
зa GmbH от 2008 г. (Lindenhaus, H. 2008). Илюстрация за това колко е сериозен 
този проблем представлява фактът, че в немската доктрина има термин за това 
и той е „злоупотреба с дружество с ограничена отговорност в криза“. За 
съжаление, и в немската доктрина също все още не е намерено ефективно ре-
шение за предотвратяване на прехвърляне на дялове на малоимотни. Съществу-
ват мнения, че трябва да се ангажира отговорността на тези, които съдействат 
при осъществяване на престъпленията срещу кредиторите. Много често сред 
тях са нотариуси и адвокати (Karsten, 2006, с. 391). 

Отсъствието на представляващ на дружеството е разпространен начин 
на злоупотреба с правата на кредиторите в Германия. След прехвърлянето на 
дружеството на малоимотно лице се извършва промяната на адреса на управле-
ние в малко населено място или в чужбина. Новият управител често се оттегля и 
поради липса на представляващ не може да бъде открито производство по не-
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състоятелност. Във връзка с това, с реформата от 2008 г. на Закона за GmbH са 
направени промени за задължително обявяване на адрес в Германия, възмож-
ност за връчване на призовки и съобщения на съдружниците, възможност за 
публично призоваване, както и въвеждане на фигурата на „фактическия“ упра-
вител. Още повече, при липса на управител към съдружниците се насочва нака-
зателна отговорност за неподаване или ненавременно подаване на молба за отк-
риване на производство по несъстоятелност съгласно чл. 15 а, ал. 3 и 4 от Закона 
за несъстоятелността (Insolvenzordnung). 

Забрани за заемане на длъжност управител в Германия. Въпреки че 
реално не е намалено изискването за капитал, с реформата на Закона за 
GmbH от 2008 година се въвеждат норми, ограничаващи още повече кръга на 
лицата, които могат да заемат длъжността управител. Законът за GmbH изисква  
управителят да бъде дееспособно физическо лице с пълна гражданска дееспо-
собност, нещо, което не е изрично записано в българския ТЗ. По немските зако-
ни за управител не може да бъде назначено лице: което има назначен попечител 
на имуществото му; за което има съдебна забрана да изпълнява длъжност или 
упражнява професия, съвместима с тази на дружеството; ако е бил наказван за 
банкрут, за неподаване или закъснение за подаване на молба за откриване на 
производство по несъстоятелност; както и този, който е давал неистински све-
дения в търговския регистър, където се предвиждат наказания както за управи-
телите, представляващите и членовете на съвети, така и за съдружниците и ак-
ционерите. По същия начин се наказва управител, който при намаляване на ка-
питала, даде неистинска гаранция, както и за невярна информация при обявява-
не на финансовото състояние на дружеството. Не може да бъде назначаван за 
управител, който като член на надзорен или управителен съвет, като ликвидатор, 
акционер или съдружник е дал грешна или подвеждаща информация във връзка 
с имущественото състояние на дружеството, за свързани лица и др. пред общото 
събрание на акционерите или съдружниците, както и на одитори, вещи лица и 
оценители при преобразувания във връзка със същите обстоятелства. 

Въвежда се забрана за заемане на длъжността управител на основание 
обща наказателна отговорност, при наложено наказание от най-малко една 
година лишаване от свобода, за измама, инвестиционна измама, кредитна изма-
ма, за злоупотреба и укриване на трудови възнаграждения и осигурителни внос-
ки по Наказателния кодекс на Германия. Ограничителните разпоредби за заема-
не на длъжността управител във връзка с общата наказателна отговорност важат 
за срок от 5 години от влизането в сила на присъдата, без да се брои времето на 
ефективното наказание. В допълнение на това чл. 6, ал. 2 от немския Закон за 
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дружествата с ограничена отговорност вменява отговорност на съдружниците за 
вреди на дружеството, настъпили от назначаването на управител в нарушение на 
горните разпоредби.  

Заключение 

Дружественото право играе важна превантивна роля при уредбата на защитата 
на кредиторите. Във връзка с проблемите, наблюдавани през последните години във 
връзка с увреждащи кредиторите сделки с предприятия и дялове на капиталови 
търговски дружества, следва превантивната роля на дружественото право да се 
подсили с някои по-ефективни санкции, предвидени в наказателното право. 

В дружественото право с оглед на практически „нулевия“ капитал от 2 
лв., изискуем за ООД в България, могат да бъдат направени промени в ТЗ за 
разширяване на кръга на лицата, които не могат да заемат длъжност упра-
вител на ООД. Редно е да се въведе изрично изискване за пълна гражданска де-
еспособност на управителя, тъй като в ТЗ изискване за дееспособност има за уч-
редителите на дружеството, но не и за управителя, дееспособността е имплици-
рана. По примера на немския Закон за GmbH би било добре съдружниците да 
носят солидарна отговорност пред кредиторите на дружеството за назначаване на 
длъжността „управител“ на лица, които не отговарят на изискванията на закона. 

Значително намаляване на умишленото прехвърляне на дялове на неплате-
жоспособни дружества на малоимотни може да се постигне, като се приложат 
някои от правилата за ликвидацията и преобразуването на дружества към прех-
върлянето на дялове и приемането на съдружници. По примера на чл. 267 от ТЗ 
да се вмени задължение на управителя да обяви в търговския регистър предсто-
ящото прехвърляне на дялове на несъдружник, като покани кредиторите да пре-
дявят вземанията си в тримесечен срок. Поканата да бъде отправена писмено до 
известните кредитори. По примера на чл. 628, ал. 3 от ТЗ да се вмени на управи-
теля задължението преди прехвърляне на дружествените дялове да уведоми 
Националната агенция за приходите за предстоящото прехвърляне на дяловете 
на несъдружник. Няма основателна причина подобни разпоредби да съществу-
ват за увеличаването, намаляването на капитала, ликвидацията и преобразуване-
то на дружества, а да не съществуват за прехвърлянето на дружествени дялове 
на несъдружник, при положение че прехвърлянето им на малоимотни е толкова 
съществен проблем. 

В глава шеста „Престъпления против стопанството“ на Наказателния 
кодекс (НК), раздел I а „Престъпления против кредиторите“ може да бъдат 
въведени наказания по чл. 37, ал. 1 т. 7 -забрана за упражняване на професия 
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или дейност, като се въведе забрана за заемане на длъжност управител или член 
на управителен или контролен орган на осъдените по този раздел. Наложително 
е дефинирането на лицата, обозначени като „търговец“ по чл. 227 б, 227 в, 227д, 
227 от НК, с оглед на личната наказателна отговорност. По начина, по който са 
формулирани нормите, извършители могат да бъдат единствено управляващите 
на дружества или търговците физически лица. С оглед на решаващата роля на 
съдружниците за вземане на решения, може да се вмени отговорност на съд-
ружниците при отсъстващ управител за престъпления по тази глава, подобно на 
уредбата в немското дружествено и наказателно право. В чл. 227д, т. 3 от НК е 
редно да се вмени отговорност както на управляващите, така и за съдружниците 
и акционерите за съставяне на неверни финансови отчети, тъй като отчетите се 
приемат от общото събрание на съдружниците или акционерите. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LAW PROVISIONS ABOUT THE LIMITED 
LIABILITY COMPANY FROМ THE CREDITOR PROTECTION PERSPECTIVE 

Lilyana KAIKAMDJOZOVA 

Abstract 

The article provides a brief overview over the changes in the legal framework for the 
protection of creditors of the limited liability companies in Bulgaria and Germany. Because of its 
affordability and flexibility, this company plays a very important role in trade, but its regulation 
leaves some major gaps in the protection of creditors. These problems are not only typical for 
our country, so it is of importance to review the legal framework in other countries, as well as 
the possible good practices in them, which can be applied in Bulgaria. In this paper, through the 
systematization of the main approaches to the protection of creditors, was made an analysis of 
the special company law of the limited liability company, changes in the regulation in the light of 
the protection of creditors and a comparison with the legal provisions in the German doctrine. 

Key words: protection, creditors, limited, liability, company. 
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Въведение 

Административното правосъдие в България преминава през различни ета-
пи от момента на зараждане на идеята, респективно потребността от защита на 
публичните права на българските граждани, и еволюирайки до днешната наци-
онална нормативна уредба, отразила съвременните потребности. 

Изследването на регламентацията, относима към съдилищата, и в частност 
към административното правосъдие, заложена в конституциите на България, и 
приетите въз основа на тях закони и други нормативни актове, се разглежда в 
светлината на един цитат от труда на академик Петко Стайнов „Администра-
тивно правосъдие“ (Стайнов, 1936)1. В същия основателно се посочва, че „исто-
рията на административното правосъдие е история на възшествието на правова- 
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та държава, тъй като административното правосъдие се явява като една от най-
необходимите предпоставки на идеята за правовата държава. Административно-
то правосъдие, като истинска проява на правосъдие и на независим съдебен 
контрол върху актовете на администрацията, е рожба на новото време.“ 

В историческо-правен аспект се допълва, че „с усъвършенстването на конс-
титуционния режим и с растящото очертаване на нуждата от правосъдие и в 
областта на администрацията, постепенно се е налагало да се създадат особени, 
специализирани, независими административни съдилища.“ 

Актуалността на проблема, провокирал изследването, се свързва с липса-
та на анализ за отражението на разпоредбите на Конституцията върху правосъд-
ната дейност като цяло и по-конкретно върху структурата, формите на функцио-
ниране и ефективността на административното правосъдие, като условие за 
изграждането на правовата държава. В този смисъл настоящото изследване 
предлага един различен поглед към разпоредбите на конституциите, действали в 
България, пречупвайки ги през различните етапи на развитие на администра-
тивното правосъдие. 

Статията има за цел чрез изследване на взаимовръзката между конституци-
онните разпоредби и развитието на съдебната система, и в частност на админис-
тративното правосъдие, да се направи ретроспективен анализ (на всички конс-
титуционни решения в националното ни право) и сравнителен анализ (на прие-
тите и действащи закони, уреждащи системата на съдилищата, правораздаващи 
в областта на административното право) (Цанков, et al., 2006) (Андреева & Йо-
лова, 2016) (Дерменджиев, et al., 2010) (Дерменджиев, et al., 1993) (Дерменджи-
ев, et al., 2001) (Лазаров, 2000). На тази база се правят критични бележки и 
предложения за бъдещи изменения на нормативната уредба. 

За осъществяване на целта авторът си поставя следните задачи, а именно: 
- анализ на действащата актуална уредба на ниво Конституция на Репуб-

лика България от 1991 г. и Административнопроцесуалния кодекс (АПК); 
- сравнително-правна ретроспекция с предходни законодателни решения в 

националното право, в частност Конституцията на Българското княжество от 
1879 г. и конституциите на Народна република България от 1947 г. и от 1971 г., 
както и законите, уреждащи структурата и функционирането на съдебната власт; 

- извеждане на обобщения и предложения de legeferenda за усъвършенст-
ване на уредбата. 

Предмет на изследването в този смисъл е развитието на административ-
ното правосъдие в България в светлината на конституционната уредба на съдеб-
ната власт. 
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Използваните при изследването методи са сравнително-правен, аналитичен 
и исторически анализ. Статията е съобразена с националното законодателство 
към април 2019 г. 

1. Ретроспективен анализ на административното правосъдие 

и конституционните разпоредби, относими към него. 

От излизането на България от рамките на Османската империя и до насто-
ящия момент са приети четири конституции: Конституция на Българското кня-
жество – 1879 г. (Търновска конституция), Конституция на Народна република 
България– 1947 г., Конституция на Народна република България – 1971 г. и Кон-
ституция на Република България – 1991 г. 

Всяка една от тези конституции отразява и регулира обществените отно-
шения, характерни за конкретен етап от развитието на страната ни. В този сми-
съл и предвидената в конституциите възможност за оспорване на актовете на 
администрацията пред съд очертава различните етапи на развитие на админист-
ративното правосъдие в България (Костов & Хрусанов, 2011) (Лазаров, 2001) 
(Балабанова, 2016) (Канатова-Бучкова, 2015). 

Така следва да се уточни, че съдебният контрол върху администрацията и 
актовете, издавани от нея, не е достижение на първата българска конституция - 
тази на Българското княжество, а е възникнал преди приемането ѝ. 

По време на руското гражданско управление и до 1880 г. като администра-
тивни съдилища функционират губернски управителни съвети. Те са имали ком-
петентност да разглеждат жалби и искове срещу чиновниците, искове и жалби по 
данъчни и други държавни вземания. Учреденото „Гражданско управление на 
България“ на 24.08.1878 г. приема Временни съдебни правила, с които в Княжест-
во България са създадени административни съдилища с две инстанции – окръжни 
съдилища и Губернски съд. На 25.09.1878 г. е учреден Върховен съд с отделения 
за разглеждане на наказателни, граждански и административни дела. 

В източна Румелия през 1879 г. са създадени първите административни съ-
дилища, като системата им е по френски образец и се състои от окръжни съди-
лища за съдебни разпри и Върховен съд за административни разпри със седа-
лище в гр. Пловдив. В приетия през 1881 г. „Органически устав на Източна Ру-
мелия“ са уредени организацията на съдилищата и на администрацията – чл. 7 и 
чл. 22, като се предвидени два вида съдилища – върховни и окръжни съдилища. 
Предвид установеното в чл. 43 право на гражданите да подават жалби до пуб-
личните власти, то и административните спорове и жалби срещу решенията на 
органите на изпълнителната власт се отнасят към окръжни административни 
съдилища и Върховното съдилище за административни разпри. 
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След съединението на Княжество България с Източна Румелия тази систе-
ма престава да функционира. 

Приетата на 16 април 1879 г. Конституция на Българското княжество съ-
държа оскъдна уредба, относима към съдилищата. Тук трябва да бъде отчетено, 
че в чл. 13 от същата е въведено понятието „съдебна власт“. Това понятие от-
съства в регламентацията на Конституциите от 1947 г. и 1971 г. и е възстановено 
отново като конституционен термин при приемането на Конституцията от 1991 
г., в частност глава шеста. 

Съгласно чл. 13 от Търновската конституция (ТК) съдебната власт се осъ-
ществява в името на княза, като отношенията на княза със съдебните места и 
лица се определят чрез особени наредби. 

Освен че регламентира конституционните основи на съдебната власт, ТК 
полага и конституционните основи на администрацията и на държавната служба 
в страната. За регулирането на административните отношения се издават мно-
жество закони, укази и наредби. Прилагането и спазването на тези нормативни 
актове налага създаване на процедури и мерки за контрол и санкциониране. В 
този смисъл и изграждането на дейността на администрацията води до различни 
форми на контрол – парламентарен, административен (Балабанова, 2004) и съ-
дебен. Държавният съвет, учреден при суспендирането на ТК през 1881 г., има 
правомощия на административен съд, но същият е премахнат през 1883 г. при 
възстановяване действието на същата. 

След приемане на ТК и до 1912 г. са съществували три различни форми 
на административно правосъдие: 

1. Гражданските съдилища – с компетентност да разглеждат контестации 
по избори за общински и окръжни съвети; актове във връзка с митниците, гори-
те, единичните закривания на кръчми, пенсии и фискални дела; 

2. Административните юрисдикции – в същността си сходни с първоинс-
танционни административни съдилища, които се произнасят по жалби на граж-
дани в конкретно предвидени от закона случаи. Пример за административни 
юрисдикции са контролните комисии по данъците и Ревизионната комисия по 
митниците; 

3. Върховната сметна палата с присъщият ѝ упражняван контрол върху от-
четността на администрацията. 

На 3 април 1912 г. е обнародван особен Закон за административното право-
съдие (ЗАП), с който е учреден Върховен административен съд (ВАС). Съгласно 
чл. 10 от ЗАП на ВАС са подсъдни всички жалби срещу административни акто-
ве на публичните власти. ВАС започва да функционира през септември 1913 г., 
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като със законодателни промени последователно през 1915 г. и 1922 г. са отме-
нени част от правомощията му и същият е преименуван на Административен 
съд. През 1924 г. и 1926 г. с промени в законодателството са възстановени пра-
вомощията и наименованието на ВАС. 

През 1928 г., 1931-1933 г. е разширена правораздавателната компетентност 
на съда, като същият вече се установява като касационна инстанция по жалби 
срещу съдебни решения по пенсионни дела. 

През Втората световна война с поредица от законодателни промени, 
включващи забрана за обжалване на административните актове, е изключен 
съдебният контрол върху актовете на публичните власти. 

Тази тенденция е продължена с приемането на Конституцията на Народна 
република България през 1947 г. В чл. 56-64 от глава VІ „Народни съдилища и 
прокурорски надзор“ са систематизирани част от разпоредбите, относими към 
съдилищата и правораздаването. Структурата и правомощията на съдебната 
система имат оскъдна уредба чрез препращащата разпоредба на чл.60 от Конс-
титуцията от 1947 г. към закон, който да ги регламентира. 

Върховният надзор за точното изпълнение на законите, както от различни 
правителствени органи и длъжностни лица, така и от гражданите по аргумент от 
чл. 62 от Конституцията от 1947 г. е възложен на главния прокурор на Народна 
република България. 

В чл. 65-70 от глава VІІ на Конституцията, озаглавена „Отношения между 
органите на държавната власт и органите на държавно управление“ е регламен-
тирана компетентността на горестоящите органи да отменят и да спират дейст-
вието на актовете на долустоящите органи. В този смисъл е предвидената ком-
петентност на Президиума на Народното събрание и по-горните местни народни 
съвети да отменят противозаконните и неправилни действия на по-долните на-
родни съвети. Предвиденият контрол върху актовете и действията на админист-
рацията е инстанционен, йерархичен и се осъществява от органите на законода-
телната и административната власт. Същевременно не е предвидена възможност 
за оспорване на актовете на администрацията по съдебен ред. 

В духа на Конституцията на НРБ от 1947 г. законът за устройството на съ-
дилищата от 1948 г. премахва общата клауза за обжалване на актовете на адми-
нистрацията и регламентира закриването на Върховния административен съд. 

Чл. 89 от глава VІІІ „Основни права и задължения на гражданите“ от Конс-
титуцията от 1947 г. предвижда право на гражданите на жалби, молби и пети-
ции, както и право на всеки гражданин да иска даването под съд на длъжностни 
лица за престъпления, извършени при изпълнение на службата. Гражданите са 
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имали право на обезщетение от длъжностните лица за причинените им вреди 
поради незаконно и неправилно изпълнение на службата им. 

Наредбата закон за административното правосъдие е отменена през 1951 г. 
В Закона за устройството на съдилищата от 1952 г. се съдържа уредба на 

върховен съд, но в устройството му не е предвидена колегия за разглеждане на 
административни спорове. В Закона е регламентирана забрана за обжалване на 
административни актове пред Върховния съд, когато не са били обжалвани пред 
Върховния административен съд до влизането на Конституцията от 1947 г. в 
сила. 

През 1970 г. е приет специален Закон за административното производство 
(ЗАП). Този закон, съгласно дефиницията на своя чл. 1, регламентира производ-
ството по издаването, формата и съдържанието на индивидуалните администра-
тивни актове и обжалването им по административен и съдебен ред. Същевре-
менно в чл. 2 от ЗАП е дадена легалната дефиниция на индивидуални админис-
тративни актове2. 

Предпоставка за оспорването пред съд е изчерпването на възможността за 
административно обжалване на административния акт пред горестоящия в йе-
рархично отношение административен орган – по аргумент от чл. 47, ал. 2 от 
ЗАП, като засегнатите страни подават жалби, а прокурорът – протест. Компетен-
тността за произнасяне по жалби срещу административните актове е разпреде-
лена между окръжните съдилища и Върховния съд. Съгласно чл. 49, ал. 1 от 
ЗАП е определена компетентността на Върховния съд. Той разглежда жалби или 
протести в случаите, когато обжалваният акт е издаден от министър, ръководи-
тел на ведомство, от изпълнителен комитет на окръжен народен съвет или на 
Софийския градски народен съвет. Негова е компетентността и в хипотези, при 
които се обжалват административните актове, които са били потвърдени или 
изменени от министър или ръководител на ведомство с ранг на министерство, а 
за всички останали административни актове компетентен е окръжният съд. Съ-
дебният контрол е ограничен, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от ЗАП, до 
преценката за законосъобразност на административните актове. 

С разпоредбата на чл. 69 от ЗАП на съдилищата е дадена възможност за 
преценка на законосъобразността на подзаконовите нормативни актове. Възпри-
ета е разпоредбата, съгласно която, в случай че съдът установи, че обжалваният 
административен акт е издаден въз основа на незаконосъобразен правилник, 
наредба или друг подзаконов нормативен акт, той да има право да отменя об-
жалвания административен акт и да сигнализира пред съответния държавен 
орган за установената незаконосъобразност на нормативния акт. 
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Съгласно изричната разпоредба на чл. 3 и чл. 46 от ЗАП, от съдебен конт-
рол са изключени определени категории актове, упоменати изрично в нормата3. 

Същевременно се въвежда и общата клауза, че с жалба или протест до съда 
не може да се оспорва и съдържанието на документ от значение за признаване 
или упражняване на права. В компетентност на Президиума на Народното съб-
рание е вменена възможността да може да изключи изцяло или частично прила-
гането на този закон по отношение и на други административни актове, както и 
да разпростре действието му върху горепосочените актове. 

През 1971 г. е приета Конституция на Народна република България, в която 
структурата и компетентността на съдилищата е по-детайлно разписана в текс-
товете на глава VІІІ „Съд и прокуратура“. Съгласно чл. 126 от нея съдилищата в 
НРБ са Върховен съд, окръжни, военни и районни съдилища, като им е предос-
тавена възможност и компетентност „в пределите на закона да осъществяват 
съдебен надзор върху актовете на административните органи и особени юрис-
дикции“. Същевременно правата по чл. 89 от Конституцията от 1947 г. са прене-
сени и трансформирани в чл. 55 и чл. 56 от глава ІІІ „Основни права и задълже-
ния на гражданите“ на Конституцията от 1971 г., като е въведена отговорност на 
държавата за вредите, причинени от незаконни актове или незаконни служебни 
действия на нейните органи и длъжностни лица. 

През 1979 г. е приет нов Закон за административното производство (ЗАП). 
Съгласно чл. 1 от ЗАП, законът урежда производството по издаване, обжалване 
и изпълнение на индивидуалните административни актове, доколкото в друг 
закон или указ не са установени особени правила. В чл. 2 от ЗАП е дадена ле-
галната дефиниция на понятието „индивидуални административни актове“4. 
Предвидено е в чл. 33 от ЗАП административните актове да могат да се обжал-
ват по отношение на тяхната законосъобразност и пред съда. Дадена е възмож-
ност пред съда да могат да се обжалват и административните актове, за които в 
специален закон е предвиден друг ред за административно обжалване. 

От съдебен контрол с изрични разпоредби са изключени следните актове: 
а) на Държавния съвет (съгласно действащата редакция от момента на приема-
нето на ЗАП до изм. – ДВ, бр. 19 от 1992 г.; б) след изменението с ДВ, бр. 19 от 
1992 г. до отмяната на закона 01.03.2007 г. на президента на републиката; в) на 
Министерския съвет; г) актове по планиране на социално-икономическото раз-
витие и по определяне на цени; д) актове с които се създават права или задъл-
жения за органи или организации, подчинени на органа, издал акта; е) актове (в 
редакцията при приемане на закона от 1979 г.), свързани непосредствено с отб-
раната и сигурността на страната; ж) по Закона за сделките с валутни ценности 
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и за валутния контрол, по Закона за териториално и селищно устройство, по 
определяне на данъци, такси, мита и други финансови задължения, както и ак-
товете на органите за държавен и народен контрол, актове по определяне на 
мита, с изключение на актовете, с които се определя митническата облагаема 
стойност на стоки, внасяни съгласно външнотърговски сделки; з) както и във 
всички случаи актове, за които със закон или указ е предвидено, че не подлежат 
на обжалване по съдебен ред или е определен друг ред за обжалване пред съд 
или пред особена юрисдикция. 

Съдебният контрол съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗАП се осъществява по жалба 
на засегнатите граждани и организации или по протест на прокурор5. В §1 от ДР 
на ЗАП се прави уточнението, че в нормите, в които се говори за администра-
тивни актове, следва да се имат предвид индивидуалните административни ак-
тове, а където са упоменати административни органи - органите, овластени да 
издават такива актове. 

2.Актуален нормативен анализ на административното правосъдие 

и конституционните разпоредби, относими към него. 

Конституцията на Република България от 1991 г. чрез разпоредбите на ал.1 
и ал. 2 на чл. 120 въвежда принципа на общата клауза за обжалваемост на адми-
нистративните актове. В системата на съдилищата съгласно чл. 119 от Консти-
туцията е включен Върховен административен съд. Регламентирани са по-
детайлно структурата и компетентността на съдебната власт, условията за зае-
мане на длъжност и освобождаване на съдиите от длъжност. 

ВАС е създаден със Закона за Върховния административен съд от 1997 г. 
При създаването му същият е първоинстанционен съд за актовете, които са били 
в компетентността на Върховния съд, съгласно ЗАП, и касационна инстанция за 
актовете на окръжните съдилища по жалби срещу индивидуални администра-
тивни актове. 

В Конституцията от 1991 г. не е предвидено създаването на регионални ад-
министративни съдилища. Присъединяването на Република България към Евро-
пейския съюз поставя необходимостта от създаване на силна законодателна и 
институционална рамка като основа за функциониране на съвременна админис-
трация (Андреева, et al., 2004) (Къндева, 1998) и на ефективно административно 
правосъдие (Къндева, 2006) (Балтаджиева & Тодоров, 2012). В изпълнение на 
съвместен проект на Министерството на правосъдието и Програмата на ООН за 
развитие, съвместно с Британското посолство е направен цялостен анализ на 
административното правосъдие, като в окончателен доклад са дадени препоръки 
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реформирането на българската система на административно правосъдие да се 
извърши в две основни посоки – рационализиране и унифициране на законода-
телството в кодекс и създаване на система от специализирани административни 
съдилища, контролът над които да се осъществява от Върховния администрати-
вен съд. По следващ съвместен проект между Министерството на правосъдието 
с ПРООН, Британското посолство и ВАС е създаден проект на АПК. АПК е 
приет от Народното събрание на 29 март 2006 г. (обнародван в бр. 30 на ДВ от 
11 април 2006 г. и е в сила от 12 юли 2006 г.). 

Съгласно разпоредбите на АПК и чрез изменения и допълнения в Закона за 
съдебната власт са създадени административните съдилища. 

С АПК в качеството му на кодифициран акт се урежда цялостен и нов ре-
жим на административния процес и допринася за утвърждаване на върховенст-
вото на закона като гаранция за защита правата на гражданите и организациите 
при отношенията им с администрацията (Георгиев, 2015). В АПК са дадени 
легални дефиниции на понятията „индивидуален административен акт“, „общ 
административен акт“ и „нормативен административен акт“. Същевременно е 
дадена възможност на съдилищата да извършват съдебен контрол не само на 
широк кръг актове, издадени от административните органи, но и на актове, из-
дадени в изпълнение на правомощията на местните законодателни органи – 
например наредби приети от общинските съвети. Трайно установена е и въз-
можност на подаване на жалба до съда, без да е поставено условие за проведен 
преди това административен контрол или изтичане на срока за подаване на жал-
бата до горестоящия административен орган, с което са създадени предпоставки 
за бързина и ефективност на контрола върху административните актове (Андре-
ева & Димитрова, 2018) (Андреева & Димитрова, 2018) (Андреева & Димитро-
ва, 2017). Предвидено е и производство за обезщетяване на граждани или юри-
дически лица за вреди, причинени от незаконосъобразни или очевидно наруша-
ващи правото на Европейския съюз актове, действия или бездействия на адми-
нистративни органи и длъжностни лица. 

Създаването на ВАС, на регионалните административни съдилища и прие-
мането на АПК са важна част от съдебната реформа в Република България. Ад-
министративните съдилища и предвидените в АПК производства създават въз-
можност за ефективна съдебна защита на правата и законните интереси на 
гражданите срещу незаконосъобразни актове, действия и бездействия на дър-
жавната и общинската администрация. 

Създаването на първоинстанционни административни съдилища е отговор 
и на изискванията на европейските принципи и стандарти за достъп, откритост 
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и прилагане на разпоредбите на българското законодателство в светлината на 
разпоредбите и достиженията на европейските нормативни разрешения (Славо-
ва, 2002). 

Следва да се констатира обаче, че реформата на съдебната система и в час-
тност на административното правосъдие все още не е завършена. Принципът за 
разделение на властите, стоящ в основата на правовата държава, каквато би 
следвало да е Република България, съгласно прокламираните ценности в преам-
бюла на Конституцията от 1991 г., налага промяна във формата на налагане на 
административните наказания. Така например приетият през 1969 г., при дейст-
вието на Конституцията на Народна република България от 1947 г., Закон за 
административните нарушения и наказания оправомощава административните 
органи да издават наказателни постановления, които по своя характер представ-
ляват правораздавателни актове. Тази компетентност следва да бъде иззета от 
административните органи и възложена на съда. 

Заключение 

Ретроспективният анализ на разпоредбите на българските конституции и 
издадените в следствие на тях нормативни – законови и подзаконови актове, 
регулиращи административното правосъдие, налага да бъдат направени няколко 
по–характерни извода. 

Първо, конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. не предвиждат създаване-
то на съдилища, които специализирано да осъществяват контрол върху актовете 
на администрацията, въпреки че съдебен контрол върху административните 
актове е осъществяван от ВАС при действието на Търновската конституция и от 
окръжните и от Върховния съд при действието на Конституцията от 1971 г. При 
действието на Конституцията от 1947 г. не е предвиден съдебен контрол върху 
актовете на администрацията. 

Второ, конституциите от 1971 г. и от 1991 г. поставят конституционните 
основи на административното правосъдие в България, първата – чрез допуска-
нето съдилищата „в пределите на закона да осъществяват съдебен надзор върху 
актовете на административните органи и особени юрисдикции“, а втората – чрез 
въвеждането на общата клауза за обжалваемост на административните актове и 
включването в системата на съдилищата на Върховния административен съд. 

Трето, конституциите от 1947 г. и 1971 г. са заложили принципите за отго-
ворност на държавата и за обезщетяване на гражданите при незаконно изпълне-
ние на задълженията от чиновниците и държавната администрация, но не са 
приети закони, които да позволят реализирането на прокламираните права. Едва 
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през 1988 г. е приет Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на 
граждани (Загл. обн. – ДВ, бр. 60 от 1988 г.), влязъл в сила на 01.01.1989 г. и 
действащ към настоящия момент под заглавие Закон за отговорността на държа-
вата и общините за вреди (Загл. изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г.). 

Четвърто, през 1997 г. в съответствие с Конституцията от 1991 г. е създа-
ден ВАС, но цялостната реформа в областта на административното правосъдие е 
осъществена с приемането на АПК през 2006 г. и създаването на администра-
тивните съдилища през 2007 г. 

Пето, въпреки че в Конституцията от 1991 г. отсъства разпоредба относно 
отговорността на държавата за вреди, причинени от държавната администрация, 
на ниво закони са създадени ефективни правила за осъществяването на тази 
отговорност, като същата се реализира в рамките на административното право-
съдие от административните съдилища. 

Шесто, необходимо е завършване на реформата на административното 
правосъдие, като компетентността за налагане на административни наказания 
бъде предоставена на съдилищата. 

Извършеното изследване на развитието на конституциите на България и 
конституционните основи на административното правосъдие дава основание да 
бъдат направени редица изводи и препоръки. 

Въпреки проведената реформа в правораздаването и създаването на систе-
мата на административните съдилища има необходимост от съдържателни из-
менения в нормативната уредба на Република България, обхващащи админист-
ративното наказание, извеждащи го от правомощията на административните 
органи и включващи го в компетентността на съдилищата. 

Извършените до момента нормативни изменения – приемане на АПК, про-
мени в ЗСВ, създаване на административни съдилища и административни и 
съдебни процедури в областта на административното право са началото на ут-
върждаването на прокламираните в Конституцията от 1991 г. общочовешки 
ценности и създаването на правовата държава (Андреева & Йолова, 2008). 

От направения анализ се извежда извод и че седемдесет и една години след 
издаване на труда на академик Петко Стойнов „Административно правосъдие“ 
предложението му за съдебна реформа и създаване на административни съди-
лища в България е осъществено. В този смисъл изцяло се присъединяваме към 
становището му, че „административното правосъдие не е единственото средст-
во, чрез което се стига до една по-добра и по-законосъобразна администрация в 
страната, но то е едно от най-ефикасните и най-сигурните измежду употребява-
ните досега за тази цел средства.“ 
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Бележки 

1 Цитираният труд е издаден през 1936 г. по време на действие на Търновската 
конституция, след възстановяване на правомощията и разширяване на обхва-
та на съдебния контрол, осъществяван от Върховния административен съд. В 
него академик Стайнов прави не само анализ на разпоредбите относно адми-
нистрацията и актовете, които са издавани при дейността ѝ, компетентността 
на Върховния административен съд, както и обосновава необходимостта от 
създаване на специализирани административни съдилища за прилагане на 
административното правосъдие. 

2 Чл. 2 от ЗАП от 1970 г. определя като индивидуални административни актове - 
административни актове, издавани от ръководителите на ведомствата, от из-
пълнителните комитети на народните съвети и от други органи на държавно-
то управление, които засягат права и защитени от правото интереси или съз-
дават права или задължения за отделни граждани, предприятия, учреждения 
или организации. 

3 Съгласно чл. 3 и чл. 46 от ЗАП от съдебен контрол са изключени определени 
категории актове, в частност те са: а) актовете на Президиума на Народното 
събрание; б) актовете на Министерския съвет; в) актовете на административ-
ните органи, с които се създават задължения за подчинените им органи или 
се решават други вътрешнослужебни въпроси; г) актовете, с които се утвър-
ждават или отправят задачи по планиране на социално-икономическото раз-
витие, по определяне на цени, данъци, такси и митнически сборове, по от-
пускане на пенсии и изплащане на обезщетения по Държавното обществено 
осигуряване, по Закона за планово изграждане на населените места, по жи-
лищно настаняване, по налагане на административни и дисциплинарни нака-
зания и парични начети; д) административните актове, свързани непосредст-
вено с народната отбрана и държавната сигурност; е) административните ак-
тове по Закона за сделките с валутните ценности и за валутния контрол, как-
то и актовете на органите на Комитета за държавен контрол. 

4 Съгласно тази дефиниция индивидуални административни актове по смисъ-
ла на този закон са актовете, издавани от ръководители на ведомства, от кме-
товете на общините, от кметовете на кметства и на райони и от други органи 
на общинската изпълнителна власт, както и от други овластени за това орга-
ни, с които се създават права или задължения или се засягат права или закон-
ни интереси на отделни граждани или организации, както и отказите за изда-
ване на такива актове. 
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5 Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗАП жалба или протест до съда може да се подаде, 
след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по ад-
министративен ред. Когато обжалваният акт е издаден, одобрен или изменен от 
министър, ръководител на друго ведомство, непосредствено подчинено на 
Министерския съвет, от централно ръководство на обществена организация 
или от областен управител, компетентен да разгледа жалбата или протеста е 
Върховният административен съд, а в останалите случаи - окръжният съд, като 
за кмета на Столичната община това е Софийският градски съд. Върховният 
административен съд разглежда и жалбите и протестите срещу администра-
тивни актове, които са били потвърдени от министър или ръководител на друго 
ведомство, непосредствено подчинено на Министерския съвет. 
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Abstract 

In the article is made retrospective analysis of the texts of the Bulgarian Constitutions 
and normative acts on their application, relevant to the administrative justice. The author 
analyzes the development of the administrative justice, as guarantee for protection of the 
rights and legal interests of the citizens in Bulgaria in different by their nature aspects of their 
realization.  
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