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Резюме
Обект на изследване са актуалните промени в нормативната рамка срещу
прането на пари, въведени с приетия през 2018 г. нов Закон за мерките
срещу изпирането на пари. В хронологичен аспект накратко са представени някои от ключовите изменения в европейското и националното ни
законодателство и основните фактори, провокиращи необходимост от
постоянна превантивна инициатива в тази сфера. На базата на анализ на
някои от актуалните законови промени са конкретизирани няколко
проблемни моменти, свързани с тяхното прилагане. На дискусия е поставен въпросът доколко новите законови изисквания са достатъчен стимул за подобряване ефективността на националната макрорамка за борба
с изпирането на пари.
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Въведение
През последните няколко години европейската нормативната рамка срещу
изпирането на пари претърпява някои по-съществени изменения. През 2015 г. е
приета четвъртата тематична директива на ЕС срещу изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849), която през 2018 г. е изменена и допълнена чрез Директива (ЕС) 2018/843. Промените в европейското законодателство се свързват
основно с механизмите за клиентска идентификация, въвеждането на рисково
базиран подход при прилаганите превантивни мерки, както и с разширяване обхвата на противодействието. Транспонирането изискванията на четвъртата дирек5
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тива в националното ни законодателство води до приемането през 2018 г. на нов
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)1.
Акцентът в статията е поставен върху някои от ключовите изменения,
свързани с обновения режим за клиентска идентификация, разширяването на
обхвата на мерките за противодействие и засилването на значимостта на рисковобазирания превантивен подход в специализираното ни национално законодателство срещу прането на пари. Изследователските задачи са свързани с открояване на причините, формиращи необходимостта от чести модификации на нормативната рамка в тази сфера, на някои от по-съществените промени в новия
ЗМИП, целящи повишаване на равнището на превенция от страна на лицата,
ангажирани с прилагането на мерки срещу изпиране на пари (т.нар. „задължени
субекти“) и коментар относно тяхната реална ефективност. За тяхното решаване
са използвани методите на факторния и ситуационния анализ. В ретроспективен
план е направен обзор на ключовите промени в европейската и националната
правна рамка срещу изпирането на пари. Също така са откроени и няколко ключови фактора в социално-икономически и технологичен план, които провокират
необходимост от постоянна актуализация на съществуващото законодателство в
тази сфера. В допълнение са систематизирани и анализирани статистически
данни от годишните отчети на Специализирана административна дирекция
„Финансово разузнаване“ при Държавна агенция „Национална сигурност“ (САД
ФР – ДАНС) за периода от 2011 до 2017 г.
Въпреки, че финансовите институции, и по-конкретно банките, са само една от общо тридесетте и пет категории лица, задължени да докладват съмнителни операции на свои клиенти, от отчетите на САД ФР – ДАНС проличава, че
над 80% от подадените сигнали за изпиране на пари са именно от кредитни институции, както и че активността на финансово-разузнавателната ни служба e
концентрирана основно спрямо тях. На тази основа на дискусия може да бъде
поставена и темата за ефективното приложение от страна на всички ангажирани
с това субекти на нормативно заложените разпоредби за противодействие изпирането на пари, включително и тези, свързани с последните законодателни изменения. Наред с това, актуалните промени в европейското и българското законодателство разширяват допълнително кръга на превантивните мерки, както и
на обхвата за тяхното прилагане, което е допълнително основание да се търсят
възможни отговори на въпроса дали въвеждането на по-стриктен регулаторен
режим невинаги следва да бъде третирано като реална предпоставка за поефективна превенция срещу изпирането на пари.
6
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1. За необходимостта от постоянна актуализация
на превантивната рамка
На фона на увеличаващите се като брой, покритие и стриктност нормативни разпоредби срещу прането на пари в последно време, световното обществено
внимание бива привличано все по-често от мащабни случаи на незаконни финансови операции. Възможно обяснение на парадокса защо, въпреки засилената
превантивна инициатива, се стига до подобни случаи, може да бъде дадено на
базата на следните няколко фактора: 1) активността от последните години на
САЩ и ЕС по отношение борбата с укриването на данъци и изискването за поголяма прозрачност от страна на офшорните убежища; 2) борбата с тероризма и
въведените икономически и финансови санкции към определени страни и политически режими, предизвикващи формиране на допълнителни нелегални парични трансфери; 3) новата вълна в технологичното развитие и по-конкретно
появата на платформите за виртуални парични трансфери, алтернативните доставчици на финансови услуги (в лицето на финтех сектора) и др., които позволяват създаването на иновативни схеми за изпиране на пари.
Неминуемо банковата индустрия бива засегната най-силно от тази негативна тенденция. Няколко скорошни примера, добили широка публична известност,
се свързват с едни от най-големите световни банкови групи, а именно: швейцарската UBS, подпомагала свои клиенти в укриването на данъци чрез банкови
сметки в офшорни зони; Deutsche Bank – чрез която за продължителен период са
прехвърляни нелегално средства от Русия към Великобритания; английската
HSBC – допуснала трансфери, свързани с изпирането на пари на мексикански
наркокартели и т.н.
Все по-голяма актуалност през последните години добиват и случаите на
изпиране на пари чрез европейски банки, опериращи в страните от Прибалтика.
Показателен в това отношение е случаят с латвийската банка ABLV Bank, обвинена през 2018 г. от американските власти за извършване на незаконни трансфери към Северна Корея, след което ѝ е забранен достъпът до финансовата система на САЩ. Наред с това, ABLV получава обвинения за изпиране на пари от
граждани на Русия, Азербайджан, Украйна и Молдова, а малко по-късно лицензът ѝ бива отнет. Със скандал с пране на пари през 2018 г. се свързва и скандинавският кредитор Danske Bank. Към него са отправени обвинения, че в периода
между 2007 и 2015 г. чрез дъщерната му структура в Естония са изпрани милиарди евро. По отделни сведения става въпрос за сума от 200 млрд. евро, което
превръща този случай в един от най-дълго продължилите и най-значителни по
обем процеси по изпиране на пари в историята.2
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За осветяването на някои от най-мащабните случаи на нелегални трансфери на средства чрез използване на офшорни банкови сметки и юридически регистрации допринася дейността на неправителствени организации като Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP). Благодарение
на тези неформални организации публична известност получават случаите, станали известни като „Документите от Панама“ (Panama Papers), „Офшорлийкс“
(Offshoreleaks), „Руската перачница“ (Russian Laundromat) и др.
Логично следствие са и последвалите значими по размер глоби и санкции,
наложени от регулаторните институции. Така например, през периода от 2009 до
2017 г. за допуснати случаи на пране на пари големи банкови групи като Credit
Suisse, Wachovia, Barclays, ABN-AMRO, UBS, ING, Standard Chartered, HSBC, JP
Morgan Chase, BNP Paribas и Deutsche Bank са санкционирани със сумата от
17,5 милиарда щатски долара (Вълканов, 2019: 14). По други изчисления, за
десетте години от 2008 до 2018 г. общата сума на наложените на банките регулаторни санкции в това отношение възлиза на 23,52 милиарда щатски долара
(Glynn, 2018).
Все по-силното навлизане на новите технологии в процеса по създаване и
дистрибуция на финансови продукти и произтичащите от това нови и покомплексни схеми за трансфер на инкриминирани капитали чрез финансовата
система са друга предпоставка за постоянна актуализация на нормативната рамка срещу прането на пари. Така например с последните изменения в европейското законодателство срещу изпирането на пари, намират отражение и едни от
най-актуалните иновации в сферата на финансите, а именно криптовалутите.
Съгласно тези промени, доставчиците, участващи в предоставянето на услуги за
обмяна между виртуални валути, следва да извършват идентификация на своите
клиенти по подобие на останалите финансови посредници. Именно отсъствието
на криптовалутите и свързаните с тях платежни системи в предходната четвърта
версия на директивата (Директива (ЕС) 2015/849) е отчетено като неин съществен пропуск. Регистрираните в последните години случаи на изпиране на пари
чрез виртуални валути и платежни системи се превръща в една от предпоставките за нейната сравнително бърза актуализация. Неслучайно в преамбюла на
допълващата я пета директива (Директива (ЕС) 2018/843) е отбелязано изрично,
че „анонимността на виртуалните валути позволява евентуални злоупотреби с
тях за престъпни цели“.
Събитие, което се случва малко след въвеждането на четвъртата европейка
директива срещу изпирането на пари и също така допринася за нейната актуали8
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зация, са терористичните атаки в Брюксел от 2016 г. Както се отбелязва и в мотивите за изменение на Директива (ЕС) 2015/849, „скорошните терористични
атаки изведоха на показ появата на нови тенденции, по-специално във връзка с
начина, по който терористичните групи финансират и провеждат своите операции. Някои услуги, свързани със съвременните технологии, стават все попопулярни като алтернативни финансови системи (…) С цел да не се изостава
от променящите се тенденции, следва да се предприемат допълнителни мерки за
гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки, на корпоративните и други правни образувания, както и на доверителната собственост и правните форми, имащи структура и функции, сходни с доверителна собственост
(…), за да се подобри съществуващата рамка за превенция и за да се противодейства по-ефективно на финансирането на тероризма.“ (Директива (ЕС)
2018/843).
Посочените по-горе кратки примери могат да бъдат възприети като аргументи в подкрепа на тезата, че прилаганите мерки срещу изпирането на пари
следва да бъдат максимално гъвкави и подложени на постоянно обновление, с
цел запазване на своята адекватност. Изключение в тази насока не следва да
бъде допускано и по отношение на базисен превантивен механизъм, каквато е
нормативната рамка в лицето на специализираното законодателство срещу изпирането на пари.
2. Директивите на ЕС срещу изпирането на пари
и българските ЗМИП – кратка хронология
Началото на единното европейско законодателство срещу изпирането на
пари е поставено с приемането на Директива 91/308/ЕИО от 1991 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари.3 Чрез нея се
формализира базисният инструментариум за борба с изпирането на пари, като
основните отговорности в тази насока са поверени предимно на финансовата, и
по-конкретно, на банковата система. През 2001 г. директивата е заменена от
Директива 2001/97/ЕО, която увеличава обхвата на финансовите дейности, по
отношение на които следва да се прилагат превантивни мерки. Така в регулацията вече се включват и операциите на обменните бюра, дружествата за парични
преводи, както и на инвестиционните компании. Разширява се и кръгът лица и
дейности, спрямо които следва да се извършва клиентска идентификация и докладване за съмнителни операции (например, клиенти на казина, които купуват
жетони на стойност над 1000 евро). Наред с това, по-голям става и диапазонът
от предикатни престъпни дейности, водещи до изпиране на пари.
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Съществени промени в разглежданото европейско законодателство са въведени с третата версия на директивата (Директива 2005/60/ЕО) от 2005 г. Обновеният норматив дефинира като по-високорискови физическите лица, спадащи към
категорията „видни политически личности“ (т.нар. PEPs). Обект на мониторинг
вече са и дружествата за електронни пари. Директивата извежда по-подробни
дефиниции и задава по-ясен обхват на същността и дейностите, свързани с изпирането на средства. Важен момент е предвидената възможност за комплексна
проверка на клиентите, както „засилен“ и „опростен“ вариант за клиентско проучване. Отчита се и значимостта на кореспондентските банкови операции в качеството им на инструмент за лесно прехвърляне на инкриминирани капитали и
се забранява влизането в кореспондентски отношения с банки без физическо присъствие в юрисдикцията, в която е учредена (т.нар. „банки фантоми“). Чрез третата директива се въвежда и забраната за откриване на анонимни банкови сметки.
Засилват се задълженията за докладване на съмнителни операции, а всяка държава-членка е задължена да създаде национално звено за финансово разузнаване.
Динамиката в сферата на финансовата дейност и свързаното с нея технологично развитие, а също така и наличието на нови и все по-комплексни схеми за
изпиране на пари, са предпоставка за недостатъчна ефективност и на третата
европейска директива. Замяната ѝ от четвъртата поред нейна версия (Директива
(ЕС) 2015/849) става през 2015 г.4 Новият норматив осигурява по-стриктно придържане към препоръките на Групата за финансово действие.5 Също така, акцентът в нея е поставен и върху по-силното възприемане на рисково базирания
подход при прилагането на мерките срещу изпиране на пари.
Една от по-значимите промени в четвъртата директива се свързва с въвеждането на трите режима за клиентска идентификация: 1) комплексна проверка;
2) опростена комплексна проверка и 3) разширена комплексна проверка. В директивата се дава изчерпателно описание на механизмите за осъществяване на
трите вида проверки. Отпада и възможността за автоматично освобождаване на
определени клиенти от задължението за извършване на клиентско проучване.
Разширен е обхватът на дейностите, при които следва да се извършва комплексна клиентска проверка. Особено стриктни са разпоредбите за клиентска идентификация по отношение организаторите на хазартни игри.
Особено внимание се обръща и на установяването на реалния краен собственик, като се извежда и съответната подробна дефиниция за „действителен
собственик“. Във връзка с това се въвежда и изискването за създаване и поддържане от страните-членки на централни регистри с данни за реалните собственици на юридически лица.
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Промяната в европейската правна рамка срещу прането на пари през 2015 г.
се свързва и с приемането на Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията,
придружаваща преводите на средства, с който се актуализират изискванията на
действащия до този момент Регламент (ЕО) №1781/2006. Накратко, основните
промени в регламента се отнасят до изискването за по-подробна идентификационна информация за платеца и получателя на средства при безналичен трансфер
на средства във всякаква валута на територията на ЕС.
Въпреки въведените чрез четвъртата директива немалко актуализации в европейската нормативна рамка срещу прането на пари, бързо проличава правният
вакуум по отношение на отделни финансови дейности. Това налага и необходимостта от актуализацията ѝ с Директива (ЕС) 2018/843, която може да бъде разгледана и като нейна пета поредна версия.6 Освен електронните пари, мерките
срещу изпирането на пари са разширени и по отношение на виртуалните валути
и портфейли, както и върху криптовалутите. Въвежда се изискването за публичен достъп до единния регистър с действителните собственици на юридически
лица в рамките на целия ЕС, а на звената за финансово разузнаване се предоставя възможност за достъп до информация от регистрите за недвижимо имущество, притежавано от физически или юридически лица в ЕС. Петата версия на
директивата въвежда и създаването на централизирани автоматизирани механизми, които да позволяват навременната идентификация на самоличността на
титулярите на банкови и платежни сметки и на притежателите на банкови сейфове. Достъп до тези масиви е предвидено да имат отделните финансоворазузнавателни служби на страните-членки. Увеличава се обхватът на групите
задължени субекти, които следва да прилагат мерки срещу изпирането на пари.
У нас първият тематичен закон срещу изпирането на пари е приетият през
1996 г. – Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който превежда
законодателството ни в съответствие с Конвенцията на Европа от 1990 г. относно изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпление.7 През 1998 г. законът е заменен от нов ЗМИП.8 С него в страната ни се
поставят и първите ефективни стъпки в противодействието на изпирането на
пари (Динев 2012: 156). Вторият ЗМИП определя широк кръг от задължени лица, които следва да прилагат мерки срещу изпиране на пари и регламентира
подробни изисквания по отношение извършването на клиентска идентификация.
Определените в закона правни субекти следва да идентифицират клиентите си и
да изискват от тях деклариране произхода на средствата при установяване на
търговски или професионални отношения, както и при извършване от тяхна
страна на операции или сделки над определена стойност.
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Подобно на въведените от третата тематична директива на ЕС (Директива
2005/60/ЕО) комплексна и опростена, клиентска проверка, ЗМИП също разрешава прилагането на опростени или разширени процедури за клиентска идентификация.9 В синхрон с тематичните директиви на ЕС е също така забраната за
откриване или поддържане на анонимни банкови сметки или сметки на фиктивно име.
3. По-значими промени в новия ЗМИП
През 2018 г., в резултат от нормативните промени, настъпили с приемането
на директива Директива (ЕС) 2015/849, е обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Въпреки, че транспонирането на промените, настъпили
по силата на предходната Трета директива, стават чрез изменения и допълнения
в действащия тогава ЗМИП, в този случай законодателят решава да въведе изцяло нов нормативен акт.
По-съществените изменения в третия ЗМИП се отнасят до: режимите за
клиентска идентификация и проучване; по-голямата значимост на рисковобазирания фактор, включително и чрез предвиждането на национална и собствена
оценка на риска от изпиране на пари; въвеждането на регистър на реалните собственици; разширяването на обхвата на мерките срещу прането на пари, включително и по отношение на електронните пари; завишения размер на санкциите
при неспазване разпоредбите на ЗМИП. Накратко за някои от тези изменения.
Новият ЗМИП разширява обхвата на мерките за превенция на изпирането
на пари, като съгласно чл. 3 тези мерки са: 1) комплексна проверка на клиентите; 2) събиране и изготвяне на документи и друга информация; 3) съхраняване
на събраните и изготвените за целите на закона документи, данни и информация; 4) оценка на риска от изпиране на пари; 5) разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; 6) разкриване на друга информация; 7) контрол върху дейността на задължените да прилагат мерки срещу
прането на пари субекти; 8) обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между САД ФР
ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.
В унисон с изискванията на Четвъртата европейска директива се въвежда
нова трактовка при режима за клиентска идентификация чрез дефинирането на
три разновидности за клиентска идентификация и проучване чрез извършване
на: комплексна, опростена комплексна и разширена комплексна проверки. В
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обхвата на комплексната проверка попада базисният инструментариум за клиентска идентификация, свързан с набавянето на информация от документи и бази
от данни, определяне на действителния (реалния собственик), събиране на информация и текущо наблюдение върху деловите взаимоотношения с клиента,
дефиниране на праговете, над които от клиента се изисква деклариране произхода на средствата, обект на дадена финансова операция, и др.
От своя страна, опростената клиентска проверка включва всички мерки на
комплексната проверка, но се прилага при идентификация на клиенти с понисък риск, държавни или общински органи, както и спрямо някои отделни задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП, а именно кредитни институции, застрахователни компании, инвестиционни посредници и дружества, пенсионни фондове.
Облекченият режим е допустим единствено при кумулативното изпълнение на
осем условия, регламентирани в чл. 26 от ЗМИП. Тук следва да се отбележи
отпадането на съществуващата в предходния ЗМИП възможност за изключване
на отделни, предварително проучени и сигурни клиенти от задължението за
докладване на техни касови операции до службата за финансово разузнаване.
Режимът на разширената комплексна проверка включва набор от допълнителни идентификационни мерки, които следва да бъдат прилагани при установяване на клиентски профил с по-висок риск от изпиране на пари. Според чл. 35
от новия ЗМИП, наличие на такъв има при: встъпване в делови взаимоотношения или извършване на случайни сделки с физически лица, юридически лица и
други правни образувания, установени във високорискови трети държави; клиенти от категорията „видни политически личности“ (Politically Exposed Persons,
PEPs); операции и сделки, които биха могли да доведат до анонимност; нови
технологии, продукти, бизнеспрактики и механизми за доставка, когато същите
са оценени като високорискови; сложни и необичайно големи операции и сделки без явна икономическа или законова цел; кореспондентски отношения с финансови институции от трети страни.
В съответствие с обновената европейска директива, ЗМИП предвижда допълнителни изисквания по отношение идентифицирането на действителните
собственици на юридическите лица. Една от по-значимите промени в тази насока се свързва със създаването на национален регистър с информация за реалните
собственици на юридическите лица към търговския регистър на страната.
Промени са налични и в механизма за изясняване произхода на средствата.
Съгласно чл. 66, ал. 1, е необходимо прилагането на поне два от следните способи: 1) събиране на информация от клиента за неговата основна дейност; 2)
събиране на друга информация от официални независими източници; 3) използ13
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ване на информация, събирана във връзка с изпълнението на ЗМИП, както и
други закони; 4) използване на информационен обмен; 5) информация, получена
от проследяването на паричните потоци в рамките на установените делови взаимоотношения с клиента. При невъзможност за установяване произхода на
средствата, ЗМИП предвижда това да става на декларативен принцип, чрез
изискване на писмена декларация от клиента.
Новост, въведена с третия ЗМИП, представляват и двата вида оценка на
риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма – национална и собствена. Националната оценка следва да бъде изготвяна от постоянно действаща
междуведомствена група, включваща представители на МФ, МВР, Прокуратурата, КПКОНПИ, ДФР-ДАНС, както и други надзорни и държавни ведомства, а
актуализирането ѝ е предвидено да се извършва веднъж на всеки две години.
Като положителен момент в посока формиране на двупосочна комуникация
между задължените лица и изготвящата националната оценка междуведомствена група може да бъде определено предвиденото в чл. 96, ал. 4 от ЗМИП участие
на техни представители, както и на техни професионални и съсловни организации. От своя страна, задължените субекти следва да изготвят собствени рискови
оценки, съобразени със съответните рискови фактори, произтичащи от тяхната
дейност. Собствената оценка на риска следва да бъде синхронизирана с националната и да отчита рисковете, които се отнасят до клиенти, държави или географски зони, предлагани продукти и услуги, извършвани операции и сделки или
механизми за доставка.
Положително следва да се отчете и по-голямата конкретика, свързана с
вътрешните правила срещу изпирането на пари, приемани от задължените по
ЗМИП лица. Чрез чл. 101, ал. 2 се дефинира група от осемнадесет изисквания,
регламентиращи подробно тяхното съдържание. В качеството си на базис, формулиращ осъществяваната превантивна дейност на ниво отделен стопански субект, именно вътрешните правила могат да бъдат разглеждани като своеобразен
механизъм за пренасяне на възприетите на международно и национално равнище политики срещу прането на пари в оперативната дейност на отделните юридически лица, длъжни да прилагат подобни мерки. Във връзка с това следва да
се отбележи и изискването съгласно чл. 101, ал. 11, за задължително обучение
на лицата, отговорни за прилагане на мерките срещу изпирането на пари, което
се разделя на въвеждащо и продължаващо и обхваща разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. По
този начин се компенсира един от пропуските в предходната версия на закона,
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където изискването за провеждане на обучения фигурира единствено като елемент от вътрешните правила на задължените субекти.
4. Някои проблемни и дискусионни моменти
Последните промени в националното ни законодателството срещу изпирането на пари безспорно свидетелстват за постигане на синхрон с актуалните
промени, заложени в тематичната европейска директива. Въпреки това, могат да
бъдат отчетени и няколко обстоятелства, придаващи усещане за механичното
транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 при минимално и
дори нулево отчитане на отделни обществени и икономически специфики на
национално равнище.
Тук може да се отбележи твърде слабият обществен дебат при публичното
обсъждане на проекта за новия ЗМИП. За това свидетелства и информацията от
Портала за обществени консултации на Министерския съвет. През периода,
предвиден за обществено обсъждане (от 10 май до 09 юни 2017 г.), към отговорната за разработването на новия законопроект междуведомствената работна
група, съпредседателствана от ДАНС и МВР, постъпват общо осем становища –
седем, от които са подадени от юридически лица и едно от физическо лице.10
От тях става видно, че активността на финансовия ни сектор при обсъждането на новия ЗМИП е по-скоро „скромна“. Присъствието ѝ се ограничава до
коментарите на: 1) на картовия оператор Mastercard Europe S.A. и дружеството
за електронни пари „Интеркарт файнънс“ АД, които изразяват несъгласие с
предвидения механизъм за комплексна проверка при определени операции с
електронни пари, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗМИП; 2) Асоциацията на българските застрахователи, според която присъствието на застрахователните компании,
извършващи дейност по общо застраховане като задължени субекти по ЗМИП,
противоречи на Директива (ЕС) 2015/849; 3) Българската асоциация за потребителско кредитиране, в което се изразява несъгласие с режима за клиентска идентификация при предоставянето на услуги от разстояние; 4) Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, според която липсата на национална оценка на риска от изпиране на пари към момента на приемането на
ЗМИП възпрепятства определянето на допустимите от Директива (ЕС) 2015/849
изключения при дейности, свързани с нисък риск.
Становище, че юридическите лица с нестопанска цел не следва да бъдат
третирани като субекти, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на
пари, е изразено в постъпили становища от Българския център за нестопанско
право, както и в общо становище на 67 сдружения и фондации. Позовавайки се
15
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на обстоятелството, че Директива (ЕС) 2015/849 не посочва изрично присъствието на този тип юридически лица като задължени субекти, а тяхното включване
в националния ни ЗМИП е съгласно предвидената в чл. 4 от директивата възможност за допълнително разширяване кръга на задължените лица, съобразно
преценката на всяка държава-членка, тяхното мнение е, че по този начин ще
доведе до допълнителна необоснована финансова и административна тежест.
Останалите, немалко на брой, категории заинтересувани юридически лица не
изразяват свое становище при обсъждането на новия ЗМИП.
Доколко резонни са постъпилите в рамките на обществено обсъждане коментари и предложения, е обект на отделен анализ. Очевиден, обаче, е възприетият от законодателя по-консервативен подход при определяне обхвата на задължените субекти. В състава на тридесетте и петте групи задължени лица по
чл. 4 от ЗМИП, освен организациите с традиционно висок риск от допускане
изпиране на пари и финансиране на тероризъм (като например институциите от
финансовия сектор, организаторите на хазартни игри, търговците на петрол и
оръжие и др.), към категориите на задължените лица попадат споменатите юридически лица с нестопанска цел, политическите партии, професионалните съюзи и съсловните организации, професионалните спортни клубове и т.н. Всички
те са длъжни да прилагат предвидения в чл. 3 комплект от мерки срещу изпирането на пари, свързани с оценката на риска от изпиране на пари и извършване на
комплексна клиентска проверка. Очевидно целта на разширеното приложно
поле е постигане на максимално широк фронт за по-ефективна превенция срещу
значимо престъпно деяние, каквото безспорно представлява изпирането на пари.
Доколко, обаче, твърде широкият диапазон от задължени лица ще повиши реалната ефективност на политиките по противодействие, а няма да доведе до поредна доза бюрокрация и административна тежест?
Регламентираните в чл. 4 от ЗМИП тридесет и пет категории задължени
стопански субекти реално представляват съвкупност от няколко десетки хиляди
юридически лица, контролът върху чиято дейност срещу изпирането на пари е
поверен основно на финансово-разузнавателната ни служба в лицето на САД
ФР – ДАНС. Както проличава от данните в табл. 1, извършените през последните години планови и тематични проверки от страна на финансовото ни разузнаване далеч не кореспондират с огромния брой задължени по ЗМИП субекти.
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Таблица 1
Извършени планови и тематични проверки
от САД „ФР“ – ДАНС спрямо задължени по ЗМИП субекти
Задължени лица, съгласно
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
чл. 4 от ЗМИП
Банки
4
8
8
5
12
7
8
Финансови институции (по
1
4
6
2
1
6
5
смисъла на чл. 3а от ЗКИ)
Небанкови финансови посредници (застрахователни
компании и брокери, дружества за пенсионно осигуряване, инвестиционни пос8
28
10
16
20
17
5
редници, лизингови дружества, управляващи дружества,
здравноосигурителни дружества)
Обменни бюра, доставчици
на платежни услуги, пощен5
14
12
22
21
41
12
ски оператори
Юридически лица с несто2
2
4
9
1
3
6
панска цел
Адвокати, данъчни консултанти, лица, предоставящи
9
7
3
9
12
8
услуги по регистрация на
юридически лица
Счетоводни кантори
8
22
7
8
3
7
Регистрирани одитори
5
5
9
1
7
1
Нотариуси
48
3
7
2
12
1
10
Частни съдебни изпълнители
3
6
7
4
1
Търговци на едро, търговци
на петрол, оръжейни търгов8
5
11
8
2
3
ци
Агенции за недвижими имо1
2
5
4
2
4
ти
Организатори на хазартни
1
7
2
6
4
3
5
игри
Други групи задължени лица
10
7
7
10
3
4
3
Източник: Годишни отчети на САД-ФР ДАНС.

За ефективното приложение на предвидените в чл. 3 от ЗМИП мерки от
страна на всички задължени лица свидетелства и следната статистика от отчети17

Известия
2019 • том 63 • №1

те на САД ФР – ДАНС. Над 80% от докладите за съмнителни операции са от
банкови институции, а санкциите на ДАНС за неподаване на такива доклади
през периода 2014-2017 г. са само 30 на брой и са наложени на 20 банкови институции, 2 пенсионноосигурителни дружества, 1 частен съдебен изпълнител, 3
адвокатски кантори, 3 обменни бюра и 1 небанкова финансова институция.11
През същия период ДАНС е наложила 42 санкции за неизискани декларации за
произход на средства от клиенти, 6 от които за банкови дружества, а останалите
на други категории задължени лица.
В този ред на мисли резонно може да бъде повдигнат въпросът до каква
степен е приложимо иначе стриктното национално законодателство срещу изпирането на пари в практиката на най-многобройните категории задължени субекти, именно лицата, извършващи по занятие счетоводни и правни услуги,
посредничество при сделки с недвижими имоти, както и застрахователните посредници.
Значителният брой юридически лица, попадащи в тези категории, свежда
практически до минимум адекватната верификация от страна на службата за
финансово разузнаване по отношение предприеманите от тях мерки срещу изпирането на пари. Съмнения за практическа неприложимост на предвидените от
ЗМИП мерки могат да бъдат отправени и към категориите, включващи политически партии, професионални спортни клубове, юридически лица с нестопанска
цел, професионалните съюзи и съсловните организации.
Усещане за изкуствено създадена административна тежест със спорна
ефективност представлява изискването в четиримесечен срок след приемането
на правилника за прилагане на ЗМИП, учредените на територията на страната
юридически лица и други правни образувания, да декларират пред Агенцията
по вписванията данни за своите действителни собственици (съгласно чл. 61, ал.
1). По подобен начин може да се тълкува и изискването на чл. 67, ал. 1 от
ППЗМИП, според който задължените по чл. 4 от ЗМИП субекти ежегодно (в
срок до средата на месец февруари) следва да изпращат до САД ФР – ДАНС
план за въвеждащо и продължаващо обучение на своите служители за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му.12
На коментар могат да бъдат поставени и някои моменти, свързани с механизма за оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
ЗМИП предвижда националната оценка на риска в тази насока да бъде изготвяна от постоянно действаща междуведомствена група, да бъде актуализирана на
две години и да бъде съобразявана с резултатите от наднационалната оценка на
Европейската комисия за рисковете от изпирането на пари и финансирането на
18
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тероризма.13 В чл. 95, ал. 4 е предвидена възможността към работната група да
бъдат привличани и представители на задължените лица по чл. 4, както и на
техните професионални и съсловни организации. Нито ЗМИП, нито правилникът към него, обаче, регламентират по-подробно условията, при които могат да
бъдат привличани представители на задължените лица, като по този начин тяхното представителство при актуализацията на рисковата оценка остава хипотетично. Като минус може да се определи и липсата на ясна формулировка на реда
за публично оповестяване на периодично изготвяните рискови оценки. Единствената регламентация в тази насока може да бъде открита в текста от чл. 97, ал.
2, според който резултатите от националната оценка на риска следва да бъдат
предоставяни на задължените субекти по начин, определен от междуведомствената работна група.
Подобно на четвъртата европейска директива, извън обхвата на новия
ЗМИП остават някои от най-актуалните и бързоразвиващи се платежни услуги,
инструменти и виртуални финансови активи, а именно криптовалутите и свързаните с тях платежни системи. И докато този пропуск в Директива (ЕС)
2015/849 е коригиран чрез нейното скорошно обновяване, подобно изменение в
ЗМИП все още липсва. Особеностите при емисията, разпространението и проследимостта на децентрализираните виртуални валути ги превръщат във финансови активи, твърде различни от тези, дефинирани като електронни пари по
смисъла на чл. 2 от Директива 2009/110/ЕО.14
Подобен коментар може да бъде направен и по отношение на бързо навлизащите високотехнологични доставчици на финансови услуги в лицето на
FinTech индустрията. Използваните от нея иновативни механизми за създаване и
дистрибуция на финансови продукти все по-често биха могли да бъдат възприемани като „заобиколни“ по отношение на императивите, заложени в специализираното законодателство срещу изпирането на пари. Липсата на регулаторна
концепция, отчетено също като пропуск в Директива (ЕС) 2015/849 спрямо този
практически нов финансов сегмент, не следва да бъде омаловажавано. Показателен в това отношение е Докладът на Комисията по икономически и парични
въпроси към Европейския парламент относно финансовите технологии
(FinTech), в който се „изразява загриженост от засиленото използване на неконтролируеми приложения на блоковите вериги за престъпни дейности, отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и изпиране на пари“ (Комисия по
икономически и парични въпроси, 2017).
Петата версия на европейската директива срещу изпирането на пари вече
засвидетелства разширяване на законодателния обхват в посока покритие спря19
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мо тези принципно нови финансови инструменти и техните доставчици. И докато първичният ефект от новия ЗМИП се асоциира по-скоро с поредна порция
бюрократични разпоредби, то следва да се отбележи, че извън неговия обхват
остава една от най-значимите финансови иновации от последните години.
Заключение
Безспорно актуализацията на националната правна рамка срещу изпирането на пари е навременна и в синхрон с последните европейски законодателни
инициативи в тази насока. Открит, обаче, остава въпросът до каква степен тази
промяна е продиктувана от осъзната на национално равнище необходимост от
подобряване на рамката срещу изпирането на пари, а не от транспониране по
необходимост на обновено европейско законодателство. Отговорът на този въпрос до голяма степен би обяснил и на какво се дължи усещането от страна на
бизнеса и обществото за повече формализъм, отколкото за постигане на реална
ефективност в борбата с изпирането на пари.
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българските застрахователи, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на управляващите дружества,
ИДЕС), както и няколко отделни неправителствени организации. Доколкото
предложените от тях промени в посока по-либерален режим при клиентската
идентификация са неосъществими чрез подзаконов нормативен акт, какъвто
е ППЗМИП, от работната група биват възприети предимно някои по-малко
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съществени предложения – вж. справката за отразяване на получените становища по проекта за ППЗММИП, публикувана на адрес: http://www.
strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3823.
13. Съгласно чл. 96 от ЗМИП междуведомствената работна група включва представители на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници“, Прокуратурата на Република България, Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество, дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, компетентни
специализирани дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“,
органите за надзор и други държавни органи и институции с отделни правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
14. Според определението в цитираната директива електронните пари представляват парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна
форма, представляваща вземане към издателя, която се издава при получаване на средства с цел извършване на платежни трансакции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от техния издател.
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ACCENTS FROM LAST CHANGES IN ANTI-MONEY
LAUNDERING LEGISLATIVE FRAMEWORK
Nedyalko VALKANOV
Abstract
Object of the research are recent changes in anti-money laundering legal framework
introduced by the new Law on the measures against money laundering adopted in 2018. Some
key amendments in the European and the national legislation are presented briefly in
chronological order, as well as main factors provoking the need for constant preventive
initiative in this area. Analyzing some current legislative changes are specified several
problematic areas related to their implementation. The question to what extent new legal
requirements are sufficient incentives for improvement the national anti-money laundering
framework is placed on discussion.
Key words: anti-money laundering legislation, anti-money laundering measures, compliance.
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Резюме
В разработката се изследват основанията за отстраняване на кандидат или
участник от процедура за възлагане на обществена поръчка за нарушаване
на трудовото законодателство.Целта на изследването е анализирането на
нормите, отразяващи, от една страна, основанията за отстраняване на
кандидат или участник, а от друга, закрилната функция на законодателя,
осъществявана спрямо правото на труд. Актуалността на представената
тематика е обусловена от последните нормативни промени в областта,
както и от паралелното изследване на два правно и икономически значими
въпроса, а именно основанията за отстраняване от процедура за възлагане
на обществена поръчка и нарушенията на трудовото законодателство. На
база на извършения анализ се правят изводи с теоретична и практическа
насоченост. За нуждите на изследването са използвани различни методи:
нормативен, сравнителноправен, синтез, индукция и дедукция.
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Въведение
Съвременното динамично и дигитално общество поставя на дневен ред
пред законодателя нови въпроси, които нерядко излизат от прякото регулиране
на един правен отрасъл, налагат комплексна реакция и актуализация на различни актове. Във фокуса на интерес от страна на авторите е обвързаността на норми
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от трудовото законодателство – Кодекса на труда (КТ)1 с такива от специалния
закон, регламентиращ обществените поръчки – Закона за обществените поръчки
(ЗОП)2. Изследването на тези въпроси е не само национално значимо за българския пазар на труда, респективно националните процедури по ЗОП. То е залегнало и в норми от европейското право и по-конкретно в директиви на Европейския съюз (ЕС) относно процедурите за обществени поръчки, в които се отразява
пряката връзка между обществени поръчки и потребността от закрила на трудовото и социалното законодателство3. Още повече, че поръчките са значим фактор за успешното управление на публични средства и затова ангажирането им с
един общ комплект от професионални и етични стандарти може да се разглежда
като стратегически фактор за новата социална действителност (Blagoycheva,
2013, s. 43-44). Дори се смята, че: „Публичната поръчка е изключително приспособим инструмент, който често е бил използван за посрещане на регулаторни
нужди, когато други методи на регулация не са приемливи, налични или ефективни“ (McCruden, 2006, s. 2).
На европейско ниво е видно желанието да бъдат обвързани, както нормите
на наднационалното право, а именно вторичното право на ЕС, така и на националните законодателства в една обща кауза за въвеждането на мерки, насочени
към спазване нормите на трудовото и осигурително законодателство. До сега все
още липсва единна политика на ЕС, респективно на българския законодател,
която да обхваща в единен нормативен акт тези мерки. Те са разпръснати и се
извличат от източници, попадащи в различни класификационни групи, съответно с различна юридическа сила. Част от мерките са пряко проявление от действието на европейски актове, а други са заложени в закони и подзаконови актове
на национално ниво.
Актуалността на проблематиката се обуславя от процеса на засилен обществен контрол, както за спазване на трудовото законодателство, така и върху
реда за провеждане на обществени поръчки в България. Във връзка с това националният ни законодател е в непрекъснат стремеж посредством актуализация на
вътрешното право да отговори, както на реалните обществени отношения, така
и на изискванията на ЕС.
Предмет на изследване в статията са актуалните текстове на ЗОП, касаещи основанията за отстраняване от обществена поръчка при нарушаване на
трудовото законодателство.
Цел на изследването е извършването на актуален нормативен анализ на
норми на ЗОП, отразяващи, от една страна, основанията за отстраняване на
участник или кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка4 за пра26
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вонарушения на трудовото законодателство, а от друга, закрилната функция на
законодателя, осъществявана спрямо правото на труд. Въз основа на анализ се
правят изводи с теоретична и практическа насоченост.
За изпълнение на посочената цел авторите си поставят следните изследователски задачи:
1. Извършване на комплексен и паралелен анализ на основания за отстраняване от обществена поръчка по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т.6 от ЗОП и кореспондиращите им норми от Наказателния кодекс (НК) и КТ.
2. Изследване дейността на комисията, назначена от възложителя за извършване на подбор на кандидатите и участниците в процедура за обществена
поръчка.
3. Анализ на чл. 72 от ЗОП във връзка със спазване на трудовото законодателство.
4. Извеждане на обобщения и изводи.
Методологията на изследването включва прилагане на традиционни за
юридическите изследвания методи: нормативен, сравнителноправен, синтез,
индукция и дедукция.
Разработката е съобразена с действащото законодателство към 31.01.2019 г.
1. Правонарушения на трудовото законодателство, свързани
с отстраняване на кандидат или участник в процедура
за обществена поръчка
Правната защита на трудовите отношения се осъществява от законодателя
посредством използването на комплексен подход, съчетаващ различни по правната си природа мерки, осъществявани от множество субекти (вж. Andreeva,
Yolova, 2011).
Нарушенията на трудовото законодателство са неразривно свързани с въпросите за контрола и юридическата отговорност. За защита на обществените
отношения законодателят установява юридическа отговорност за извършителите на правонарушения, които ги увреждат или застрашават. Юридическата отговорност е правно регламентирана посредством система от материалноправни и
процесуални норми. В този смисъл тя може да бъде представена като специфична система от правоотношения, произтичащи от състав на правонарушение.
Главното в съдържанието на тази система от правоотношения е определянето и
реализирането на конкретната юридическа мярка на отговорност, с което се ограничава или лишава правонарушителят от съответно дадени му блага (субективни права) или пък му се възлагат юридически задължения (Boychev, 1999).
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Правната доктрина и законодателството обособяват четири вида правна защита
и съответните на тях видове отговорност. Градацията в юридическата отговорност е в съответствие с характера на извършеното деяние и тежестта на предвидените за него правни последици. По този белег различаваме: гражданска
(Boyadzhiev, 2002), дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна
отговорност. Функцията на санкция за съответен вид правонарушение изпълнява: наказателна отговорност за извършено престъпление, административно наказателна – за извършено административно нарушение (Tsankov, Andreeva,
Yolova & Dimitrova, 2006) (Mateeva & Dimitrova, 2016), дисциплинарна – за извършена дисциплинарна простъпка и гражданска – за деликт, (вж. Yordanova,
2007). Изследване на въпросите, касаещи видовете отговорност за нарушаване
на трудовото законодателство е изключително важна и широкообхватна тема,
анализирана на доктринално ниво (Andreeva, Yolova, 2008, с. 206-248)(Andreeva,
Yolova, 2009) (Andreeva, Yolova, 2008, с. 67-76) (Andreeva, Yolova, 2018). Предвид спецификата на тази разработка, ще бъдат разгледани основните правонарушения, визирани в нормите на ЗОП (повече относно нарушенията в етапите
на управление на обществените поръчки вж. Mateeva, 2009, s. 61-68), като основание за отстраняване на кандидат или участник в процедура за обществена
поръчка.
Българското законодателство в областта на обществените поръчки въвежда
норми, посредством които има за цел, от една страна, да гарантира качество на
обществената поръка (вж. Mateeva, 2009, s. 333-340), а същевременно с това, от
друга страна, да се регламентират мерки за спазване на трудовото законодателство. Разглежданите мерки нямат пряк ефект върху трудовата правоспособност
на работодателя, но се отразяват върху възможността му да се включи, респективно да изпълнява, обществена поръчка при хипотези на констатирани и описани в нормите на ЗОП правонарушения.
От практическа гледна точка изпълнението на нормите, касаещи отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на кандидат
или участник са свързани с дейността на комисията, назначена от възложителя
(Andreeva, Dimitrova&Dimitrova, 2018).
Законодателят е предвидил няколко различни хипотези за отстраняване,
свързани с нарушаване на трудовото законодателство в нормата на чл. 54, ал. 1 т.
1, 2 и 6 от ЗОП5. Основание за отстраняване са нарушения на трудовото законодателство. Боравейки с общия термин правонарушения имаме предвид сборно
понятие, носещо белезите на правонарушението от общата теория на правото,
но и имащо някои специфики (вж. Mrachkov, 1985). Различният характер на на28

А. Андреева, Д. Димитрова. Нарушенията на трудовото законодателство –
основание за отстраняване от обществена поръчка

рушението на трудовото законодателство обуславя различната юридическа отговорност. За трудовото право приложимите видове, съответни на нарушенията са
следните: за гражданско правонарушение – гражданска (имуществена отговорност), за нарушение на трудовата дисциплина – дисциплинарна, за административно нарушение – административнонаказателна отговорност и за престъпление
– наказателна(вж. Andreeva, Yolova, 2011). Отделните видове юридически отговорности, прилагани при нарушаване на трудовото, респективно осигурително
законодателство, се разграничават една от друга по: спецификата и степента на
обществена опасност на правонарушението; особеностите на субекта; характера
и вида на санкциите; производството за налагане на предвидените санкции.
Класифицирането на основанията за отстраняване в нормата на чл. 54, ал. 1
от ЗОП, може да бъде обособено по различни критерии, но с практическа насоченост е разделянето и изследването им с оглед на вида правонарушение. От
тази гледна точка са и законодателно обособените норми.
Първи в подредбата на основанията за отстраняване са поставени престъпленията. Чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП визира отстраняване от участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка на кандидат или участник, когато същият е
осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по
чл. 172 от НК. Нормата е бланкетна, като за допълване на основанието за отстраняване се препраща към друга разпоредба от нормативен акт извън ЗОП, а
именно НК. Съставът на престъплението по чл. 172 НК криминализира деянието на субект, който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го
принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален
произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или
поради неговите или на ближните му политически или други убеждения и се
наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. По
ал. 2 наказателна отговорност е предвидена за длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно
уволнен работник или служител и се наказва с лишаване от свобода до три години.
Хипотезата на чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗОП обхваща случаи на аналогични деяния, а именно престъпления против трудовите права на гражданите, но разширявайки териториалните предели на извършване на деянието – в друга държавачленка или трета страна.
По този начин българският законодател, от една страна, изпълнява изискванията на европейските директиви, а от друга, показва стремеж да наложи ви29
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соки стандарти на нетърпимост спрямо престъпно погазване правата на работещите без значение на местоизвършването на деянието.
Трета хипотеза за отстраняване касае обстоятелства, свързани с административни нарушения на трудовото законодателство – чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Административноправната защита на трудовите отношения е един от видовете
правна защита. Юридическият факт, който се явява основание за възникване на
отговорността, е извършването на административно нарушение, за което се
предвижда и по съответния ред налага административно наказание.
Съществената разлика в хипотезите по т. 1 и т. 2, от една страна, и т. 3 от
друга страна, се изразява в степента на обществена опасност на деянията. В
първите два случая се касае за престъпления, за наличието на които спрямо кандидата или участника в процедура за възлагане на обществена поръчка има
влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран. Административнонаказателната и наказателната отговорност са близки, тъй като те се явяват израз на държавната репресия. Общото между двата вида отговорност е това, че налагането
на съответния вид санкция е израз на държавната наказателна репресия за извършено виновно, неправомерно и наказуемо деяние, определено от закона за
административно нарушение или престъпление, (Dermendzhiev, Kostov,
Hrusanov, 2001, s. 346). Наказателната отговорност представлява съвкупността
от правоотношения между държавата и престъпния деец, породени от извършено престъпление, чието съдържание са правата и задълженията, които възникват
за тях във връзка с осъждането на извършителя на престъплението, с изпълнението на наложеното наказание и третирането му като осъждан (Stoynov, 1999,
s. 48). Административнонаказателният кодекс и Законът за административните
нарушения и наказания (ЗАНН) съдържат уредбата на общите положения,
принципите по установяване на административното нарушение и налагане на
административнонаказателната санкция. Спецификата при тази отговорност се
състои в това, че съставите на административните нарушения се регламентират
в специални закони, регулиращи отделни правни отрасли. В конкретната хипотеза на изследването това са трудовото, респективно осигурителното право.
Специалната нормативна уредба на административнонаказателната отговорност
за нарушение на трудовото законодателство е установена в гл. XIX, раздел II от
KT. Тя се явява специална по отношение на общите правила на административнонаказателната отговорност по ЗАНН. Това предполага извеждането на спецификите на разглежданата защита на трудовите отношения на база на общите
положения за административно нарушение и наказание (Теоретично изследване
на нарушенията в трудовото законодателство вж. Lambrinov, 2002), (вж.
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Simeonova, 2003). Наказателната отговорност за нарушаване на трудовото законодателство е регламентирана само и единствено посредством нормите на НК,
предвиждайки съставите на отделните престъпления.
Спецификата на ЗОП възлага на комисията, назначена от възложителя да
следи и за спазването на допълнителни обстоятелства, които разширяват обхвата
спрямо работодателите с проверка за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от
КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, като за новооткрити процедури нарушенията следва да
са извършени след 16.02.2018 г.
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП се прилагат в срок
от три години от датата на съответното обстоятелство. Този срок позволява на
работодатели, спрямо които е имало административно нарушение или извършено престъпление, свързано с трудови права, след изтичане на горепосочения
срок отново да могат да се включат, респективно да бъдат допускани за участие,
в процедури за обществени поръчки, освен ако в акта не е посочен друг срок.
Законодателната идея, заложена в ЗОП е да се стимулира работодателя, освен към спазването на правомерно поведение, изразено в неговото отстраняване
от обществена поръчка, така и мотивирането му към последваща корекция в
поведението. Именно това се има предвид с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 4 от
ЗОП .
2. Възможности на кандидат или участник за доказване на надеждност
В ЗОП са предвидени възможности кандидат или участник да докаже своята
надеждност. Тези хипотези са регламентирани в нормата на чл. 56, ал. 1 ЗОП,
даващи възможност на кандидат или участник да представи доказателства, удостоверяващи, че въпреки наличието на основание за отстраняване (независимо
дали е такова за задължително отстраняване, съгласно чл. 54 ал. 1 ЗОП, или незадължително, съгласно чл. 55 ал. 1 ЗОП) е предприел мерки, гарантиращи неговата
надеждност (вж. и Andonova, 2018). Законодателят е предвидил четири възможни
хипотези, в които доказването е допустимо. В първата хипотеза тази възможност
се дава при погасяване на задълженията му за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително начислените лихви, респективно глоби, независимо
дали са напълно погасени или е договорено да бъдат разсрочени, платени в някакъв срок, обезпечени. Съгласно втората, е допустимо при заплащане или започнало изплащане на обезщетението за вреди, причинени вследствие на извършено от
участника/кандидата престъпление или нарушение. При третата е необходимо да
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оказва активно съдействие за предотвратяване на нови престъпления и/или нарушения. За целта следва да е изпълнил предписанието на компетентен орган, да е
дал необходими разяснения на факти и/или обстоятелства, да е предприел необходимите мерки – независимо дали са технически, организационни и/или кадрови.
Четвъртата нововъведена хипотеза6, е относно плащания на дължими вземания за
трудово възнаграждение (чл. 128 КТ), дължимите в случай на прекратяване на
трудово правоотношение обезщетения (чл. 228 ал. 3 КТ) или гарантираното изплащане, съгласно чл. 245 КТ на трудово възнаграждение, в определения размер
(60/100 от брутното). Тя касае само наказателните постановления, издадени за
нарушения на горепосочените разпоредби от КТ, но не и такива за останалите,
посочени в чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП (ZOP plyus, 2018) (Viemaconsult, 2018), тъй като
не е възможно да бъдат отстранени вредни последствия, когато лицето е работило
без трудов договор, например. Хипотезите в чл. 56 ал. 1 ЗОП не обхващат всички
основания за отстраняване, посочени в чл. 54 ал. 1 и чл. 55, ал. 1 ЗОП, като за
някои законодателят изрично е предвидил в разпоредбите, че не могат да бъдат
посочени доказателства, а за други това следва по подразбиране предвид, че не е
дадена възможност за доказване.
В чл. 56, ал. 5 ЗОП е изрично регулирано, че такива доказателства не могат
да се посочат в случаите, когато има влязла в сила присъда, съответно друг акт7,
с която/който кандидат или участник бива лишен от право за участие, независимо дали в процедури за концесии или обществени поръчки – за периода от време, определен в присъдата/акта. Възможността не е предвидена по подразбиране
в случаите на неравнопоставеност, предоставяне на невярна/непредоставяне на
информация и конфликт на интереси8.
Допълнително ограничение се създава и с разпоредбата на чл. 45 ал. 2 Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП)9, в която изчерпателно са посочени документите, с които участниците могат да гарантират надеждността си. В хипотезата на чл. 56, ал. 1, т. 1 (задължения за данъци) и 2 (обезщетение на вреди)
ЗОП, в случаите на погасяване на цялото задължение – кандидатът или участник
следва да представи документ за плащането. В другите случаи – споразумение,
респективно друг документ, за обезпечаване на задължението или за договорено
разсрочване, респективно отсрочване, включително приложени погасителен
план или фиксираните дати до окончателното изплащане. Или следва да се докаже, че са предприети мерки за изплащане на цялото задължение/обезщетение.
В хипотезата на чл. 56, ал. 1, т. 3, ЗОП (активно съдействие на компетентните
органи) – документ, издаден от компетентния орган, който потвърждава описаните обстоятелства. Тук следва компетентният орган, в рамките на своите пра32
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вомощия, да издаде удостоверителен документ, съдържащ изчерпателно описание на предприетите мерки. За приетата впоследствие разпоредба на чл. 56, ал.
1, т. 4, ЗОП10 законодателят не е предвидил допълнение в ППЗОП, а е посочил
необходимите документи в чл. 58, ал. 1, т. 3, ЗОП, съгласно която следва да бъде
представено удостоверение, издадено от органите на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Остава неясно защо е предприет този
различен подход. ГИТ издава удостоверения за липса на нарушения, след като
пред дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушенията с влязло в
сила наказателно постановление, бъдат представени доказателства за изплащане
на дължимите възнаграждения и обезщетения. Удостоверението е електронно от
01.06.2018 г. и не съдържа подпис на съответно длъжностно лице, нито печат на
Агенцията, а има посочен изходящ номер и код за достъп, които дават възможност удостоверението да бъде разгледано на страницата на ИА ГИТ (GIT, 2018).
Това е още една стъпка в процеса на дигитализация и синхронизация с изискванията на европейските директиви за превръщане електронните средства за информация и комуникация в процедурите за възлагане на обществена поръчка в
стандартните средства за комуникация и обмен на информация. Предвид изричното изброяване следва да се приеме, че други документи за доказване на надеждността не могат да бъдат изисквани, съответно приети от възложителя (в
този смисъл вж. и Markov, Dimova, Aleksandrov, Katsarova, 2016, s. 116).
Съгласно чл. 45, ал. 1 ППЗОП1 в случай, че кандидат или участник, за когото има основанията, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 ЗОП, предприеме
мерки за доказване на надеждност преди подаването на офертата или заявлението, то следва да ги опише в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Ако такива обстоятелства настъпят впоследствие, съгласно чл. 46,
ал. 1 ППЗОП, кандидатът или участник е задължен да уведоми възложителя в
тридневен срок от настъпването им (вж. и Tsokova, 2018).
Законодателят изчерпателно е изброил хипотезите, при които е възможно
да се представят доказателства за надеждност, а също и документите, с които
могат да бъдат доказани, но е оставил на възложителя правото на преценка дали
да отстрани от участие кандидат или участник. Съгласно чл. 56, ал. 2 и 3 ЗОП,
той трябва да прецени мерките, отчитайки тяхната тежест и конкретните обстоятелства, във връзка с престъплението или нарушението и в случай, че те са
достатъчни за гарантиране надеждността на участника или кандидата, да не го
отстрани от съответното участие в обществената поръчка. Приемането или отхвърляне на предприетите мерки както и представените доказателства се посочват и мотивират в съответното решение11. Приложението на нормата ще покаже
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доколко приемливо е на възложителя да се възлага тази преценка, отчитайки
тежестта и обстоятелствата, които са свързани с нарушението или престъплението. Не е изключено преценката и мотивите да са предмет на жалби (в този смисъл и Blogspot, 2016).
Законодателната идея, заложена в текста на чл. 54, ал. 1 ЗОП е двуаспектна.
От една страна, е гарантиране на качество на обществените поръчки, а, от друга
страна, да се стимулира работодателят към спазване на правомерно поведение,
чрез отстраняването му от обществена поръчка, като една вторична последица
от неспазването на нормите на трудовото законодателство. Същевременно нормите на ЗОП са заложили и мотивиране на работодателите към последваща корекция в поведението. Това намира продължение в разпоредби, даващи възможност за доказване на надеждността чрез извършване на коригиращи неправомерното поведение действия, като например чрез заплащане на дължими трудови възнаграждения и обезщетения. Целта е постигането на всеобхватност на
защитата на правата на работещите (вж. и Motivi, 2017).
Заключение
В резултат на извършения комплексен анализ на норми на ЗОП и свързани
разпоредби на трудовото право, могат да бъдат направени някои изводи:
1. Българският законодател е започнал процеса по синхронизиране на законодателството ни в областта на обществените поръчки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство с европейските норми още през 2016 г.
От тогава до сега, в резултат на натрупаната съдебна и административна практика са констатирани редица пропуски, в резултат на което в последните изменения на ЗОП са направени корекции в тази посока.
2. Съществува комплексна законодателна грижа, обвързваща, от една страна, възложителя, а от друга страна, работодателите – участници в процедури по
ЗОП със съблюдаване спазването на нормите на трудовото и осигурителното
законодателство.
3. Закрилата на трудовите права, изразена в отстраняване на работодатели,
спрямо които по надлежен ред е установено нарушение на разпоредбите на КТ,
посочени в чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП не се прилага във всички случаи. Законодателят е въвел граници, изразяващи се в стойността на обществената поръчка. От
гледна точка на практиката по приложение на нормите, това следва да се тълкува като възможност по реда на гл. 26 от ЗОП работодателите да бъдат избирани
за изпълнители на обществена поръчка, независимо от тяхно неправомерно поведение в посочения смисъл, ако тя я на ниска стойност(вж. Tsokova, 2018).
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Направените изводи и извършеният анализ представят само част от многоаспектната проблематика на основанията за отстраняване от обществена поръчка при хипотези на нарушаване на трудовото законодателство. Освен това, разработката дава анализ на материята от два аспекта, а именно обвързаност на
специалната уредба на ЗОП с нормите на трудовото законодателство. Въпреки
съществуващите пропуски и някои несъвършенства на националното законодателство, е похвален подходът насочен към закрила правото на труд чрез комплексни механизми.
Бележки
1. Кодекс на труда, В сила от 01.01.1987 г., Обн. ДВ. бр. 26 от 1 Април 1986г.,
обн. ДВ. бр. 27 от 4 Април 1986 г.,... изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 6 Ноември
2018 г.
2. Закон за обществените поръчки Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от
15.04.2016 г., ... бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
3. Вж. Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
26.02.2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО;
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014
г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в
секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Дирeктива 2004/17/ЕО.
4. При процедурите за възлагане на обществени поръчки ЗОП (чл. 10 ЗОП, §2,
т. 19, Допълнителните разпоредби на ЗОП) разделя субектите на кандидати и
участници, съответно на това кандидат и участник биха могли да бъдат отстранени от процедурата. Законодателно е дадено само определение за кандидат, а именно това е стопански субект, който е подал заявление за участие в
ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с
предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление,
състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен
конкурс за проект. Разликата между „кандидат“ и „участник“ е в етапа, в
който съответното лице участва, като понятието „кандидат“ е приложимо
само за ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на
обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участие в ограничен конкурс за проект. Или кандидатите, които получат покана да представят оферта при гореизброените процедури придобиват качеството на
участник в процедурата.
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5. Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка кандидат или участник, когато: 1. е осъден с влязла в
сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.
352 – 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета
страна; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1
или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на
труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
6. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, ДВ бр. 102 от
22.12.2017 г.
7. Съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата
или е издаден актът
8. Чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗОП: когато кандидатът или участникът е участвал в пазарните консултации и/или в подготовката на възлагане на поръчката и не може
да докаже, че участието му не води до нарушаване на принципа на равнопоставеност, чл. 54, ал. 1 т. 5 ЗОП: установено е, че при удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор е представил документ с невярно съдържание или не е предоставил
изискваща се информация, чл. 54 ал. 1 т. 7 ЗОП: в случаите, когато има конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
9. Приет с ПМС № 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в сила от
15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
10. ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.
11. За предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира
процедурата, а при събиране на оферти с обява – в протокола от работата на
комисията.
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THE VIOLATIONS OF THE LABOR LEGISLATION –
A GROUND FOR EXLUSION FROM PUBLIC PROCUREMENT
Andriyana ANDREEVA, Diana DIMITROVA
Abstract
The work examines the grounds for exclusion of a candidate or participant from
participation in public procurement award procedure for violations of the labor legislation.
The aim of the work is the analysis of the norms, reflecting on the one side the grounds for
exclusion of a candidate or participant, on the other side the protective function of the
legislator, performed toward the right to work. The relevance of the researched issue is
determined by the latest normative amendments in the area, as well as the parallel examination
of two legally and economically significant issues, namely the grounds for exclusion from a
public procurement award procedure and the violations of the labor legislation. Based on the
analysis are made conclusions with theoretical and practical importance. For the needs of the
research are used different methods: normative, comparative-legal, synthesis, induction and
deduction.
Key words: violation of the labor legislation, public procurement, ground for exclusion

of a candidate or participant in a public procurement award procedure, evidence of
reliability.
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Резюме
Непреодолимата сила, чието настъпване води до невъзможност за изпълнение на договорните задължения е институт, който намира специфична уредба и приложение в българското съвременно търговско право.
Той е свързан с отговорността при неизпълнение на договора – проблематика, която винаги е актуална и представлява научен интерес поради
значимостта си за договорните отношения. Целта на настоящата статия е
да се изяснят понятията „непреодолима сила“ и „форсмажор“ в контекста на използваните в търговските договори форсмажорни клаузи, да се
уточни ролята на форсмажорната клауза и да се разгледа нейното съдържание в светлината на някои дискусионни въпроси в правната теория и
практика. В изследването се прави теоретичен анализ на посочените
понятия, разглежда се правната регламентация, различните теоретични
становища и съдебната практика. На тази основа се очертават конкретни
изводи от значение за практиката при приложението на института на
непреодолимата сила.
© 2019 Икономически университет – Варна
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Въведение
В договорното право принципът за задължителната сила на договорите е
основен и универсален. Важността му се обуславя от неговата роля – той предоставя стандарт за поведение в договорните отношения (Mazzacano, 2011, p. 6),
осигурява тяхната стабилност, както и надеждност в изпълнението на договорните обещания. Въпреки това, този принцип има изключения – случаи, когато
той се сблъсква с принципа за справедливостта и тогава стриктното придържане
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към задължителната сила на договора става неприемливо и нерационално. Като
едно от тези изключения, непреодолимата сила занимава правната мисъл от
римското право до днес. Сложността на явлението, както и динамиката в развитието на човешките отношения, на науката и на технологиите поставя нови въпроси във връзка с разбирането на непреодолимата сила, концепциите за нея изграждани в правните системи и прилагането на този правен институт. От друга
страна, в българската правна доктрина e необходимо цялостно научно изследване на института на непреодолимата сила от гледна точка на търговското право.
Наистина той е разглеждан – главно в систематизирани курсове по търговско
право и в отделни статии. Но въпреки безспорните им достойнства, тези разработки не обхващат проблема във всичките му аспекти и част от тях остават извън вниманието на теоретичните изследвания. Това обуславя актуалността и
значимостта на проблематиката и предизвиква научния интерес на автора. С
това изследване се предлага един по-различен поглед към темата за непреодолимата сила – с акцент върху значението и съдържанието на форсмажорната
клауза в търговските договори.
Тази статия има за цел да се изяснят понятията „непреодолима сила“ и
„форсмажор“ в контекста на използваните в търговските договори форсмажорни
клаузи, да се уточни ролята на форсмажорната клауза и да се разгледа нейното
съдържание в светлината на някои дискусионни въпроси в правната теория и
практика. На тази основа се правят конкретни изводи от значение за практиката
при приложението на института на непреодолимата сила. За осъществяване на
целта се поставят следните научни задачи:
• да се изясни съотношението между понятията „форсмажор“ и „форсмажорна клауза“, от една страна, и от друга страна – понятието „непреодолима
сила“, чрез анализ на действащата уредба в българското търговско право и в
сравнително-правен аспект;
• да се очертаят дискусионните проблеми, свързани със значението на
форсмажорната клауза и нейното съдържание;
• въз основа на направения анализ да се експлицират конкретни изводи,
които да улеснят приложението на института на непреодолимата сила в практиката.
Методологията на научното изследване включва: 1) анализ на понятията
„непреодолима сила“ и „форсмажор“, включително в сравнително-правен аспект; 2) проучване и анализ на нормативна уредба, доктринални изследвания и
практика. Използваните методи са основно: формално-юридически, сравнително-правен, логически, аналитичен и системен.
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1. Понятията „непреодолима сила“, „форсмажор“
и „форсмажорна клауза“
Институтът на непреодолимата сила има специфична уредба и приложение
в търговското законодателство (Бъчварова, 2015, с. 134). „Търговецът-длъжник
отговаря за всяка форма на неизпълнение на задължение, произтичащо от търговска сделка“ (Голева, 2018, с. 78), като отговорността може да се изключи само тогава, когато има обективна невъзможност за изпълнение. Именно такава е
хипотезата при настъпване на непреодолима сила, регламентирана в чл. 306 на
Търговския закон (ТЗ) – в действителността е настъпило обстоятелство извън
контрола на длъжника, което при сключване на договора не е могло да бъде
предвидено, нито при възникването му да бъде предотвратено или преодоляно
(Торманов, 2013, с. 275). Това обстоятелство и/или неговите преки вредоносни
последици могат да се превърнат в непреодолима пречка за изпълнение на договорното задължение и да станат основание (при определени обстоятелства) той
да бъде екскулпиран.
От друга страна, в търговската практика често договорите съдържат т.нар.
„форсмажорни клаузи“. Те представляват договорни уговорки, които позволяват
на длъжника да се освободи от изпълнение на задължението си поради възникване на форсмажорни обстоятелства, посочени в клаузата. Тези обстоятелства са
извънредни, настъпващи независимо от волята и извън контрола на страните, не
могат да бъдат предвидени или избегнати при полагане на дължимата грижа и
не позволяват на длъжника да изпълни задължението по договора (Katsivela,
2007, p.109; Dimatteo, L., Dhooge, L., 2004, p. 134).
В светлината на гореизложеното, пред нас възниква проблемът за съотношението между понятията „форсмажор“ и „непреодолима сила“. Следва да се
изясни дали термините са синоними, т.е. дали и двата означават обстоятелство,
което осъществява признаците, посочени в легалното определение на чл. 306,
ал. 2 ТЗ.
Българският законодател дефинира непреодолимата сила, като „непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключване на договора“ (чл. 306, ал. 2 ТЗ). Такова легално определение се дава
за първи път в новото ни търговско законодателство (Герджиков, 2015, с. 61),
което улеснява извеждането на признаците, квалифициращи непреодолимата
сила. Тя е обстоятелство (събитие или действие), настъпило след сключване на
договора, което се характеризира със следните белези:
• извънредност;
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• непредвиденост или непредотвратимост;
• причинна връзка между непреодолимото обстоятелство и неизпълнението на договорното задължение.
Терминът „форсмажор“ (force majeure) е с френски произход и вероятно неговият корен трябва да се търси в римското право и понятието „vis major“. По
смисъла на легалната дефиниция, съдържаща се в чл. 1218, параграф 1 от Френския граждански кодекс (1), force majeure има тогава, когато събитие, извън контрола на длъжника, не може разумно да се предвиди към момента на сключване
на договора и чиито последици не могат да бъдат избегнати чрез подходящи
мерки, възпрепятства изпълнението на задължението от страна на длъжника.
Следователно, във френското договорно право „force majeure“ означава явления,
които по своята същност са аналогични на обстоятелствата, представляващи
непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от българския търговски закон. Определението на Френския граждански кодекс е много сходно на чл. 7.1.7. от Принципите UNIDROIT 2010, който е озаглавен „Force majeure“. Аналогични по смисъл, макар и при известна вариативност на формулировките, са чл. 791 от Виенската конвенция (CISG), както и разпоредбите в хармонизационните проекти на
soft law – чл. 8:108 на Принципите на европейското договорно право (PECL) и
чл. III – 3:104 на Общата референтна рамка (DCFR 2008). Наистина в текстовете
освобождаващото от отговорност основание не се назовава с понятието „force
majeure“, но се приема, че се касае именно за него (Владимиров и др., 1992, с.
197).2
Според посочените норми, длъжникът няма да отговаря за неизпълнението
на договорното задължение, ако:
• то се дължи на препятствие (пречка);
• препятствието е извън неговия контрол;
• не е могло разумно да се очаква длъжникът да го е взел предвид при
сключване на договора;
• не е могло разумно да се очаква длъжникът да избегне или преодолее
препятствието или последиците му.
Всичко гореизложено ни дава основание за заключението, че между понятията „force majeure“ и „непреодолима сила“ има идентитет и те означават явления с един и същ характер.
В сравнителноправен аспект, можем да разгледаме и постановката по въпроса в руската доктрина, защото в България и Руската Федерация има сходство
по отношение на изследвания правен институт. От една страна, то е терминоло43
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гично – и двете държави използват понятието „непреодолима сила“, което е
нормативно закрепено и легално дефинирано. От друга страна, и в двете държави участниците в търговските отношения често използват в договорната практика понятието „форсмажор“, което няма легално определение (Александрова,
2018, с. 256) и е по-характерно за международното право и за правопорядъка на
други държави. Но руската цивилистика няма единодушие по въпроса за съотношението на понятията. Някои автори застъпват становището, че термините
„непреодолима сила“ и „форсмажор“ са тъждествени. Тази гледна точка споделят в своите изследвания редица учени като А. С. Комаров, Е. А. Суханов, И. А.
Дзюба (Пермяков, 2012, с. 167). Други автори – Р. Н. Кузнецов, О. Лапаева, Е. С.
Каплунова, застъпват обратната теза и се опитват да ги разграничат като правни
явления (Головин, 2013, с. 112-113).
На български език понятието „force majeure“ (форсмажор) традиционно се
превежда като непреодолима сила и у нас като че ли няма подобен ясно изразен
терминологичен спор в правната теория. Термините се използват като синонимни и в редица съдебни решения.3
Аналогична е употребата и в търговската практика – така например, Българската търговско-промишлена палата официално указва, че издаваният от нея
„сертификат за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от непреодолима сила“4. Очевидно двата термина се използват като синоними.
За разлика от легално употребяваното и нормативно дефинирано понятие
„непреодолима сила“, терминът „форсмажор“ и „форсмажорни обстоятелства“
се въвежда и използва в практиката главно чрез т.нар. „форсмажорни клаузи
(уговорки)“ в търговските договори.
Във връзка с това, теоретично и практически възникват няколко дискусионни проблема, на които следва да обърнем специално внимание.
2. Дискусионни въпроси, свързани с клаузата „форсмажор“
в търговските договори
Първият дискусионен проблем е свързан със значението на самата форсмажорна клауза и необходимостта от включването ѝ в търговските договори.
Трябва да се отбележи, че по отношение на външнотърговските договори,
форсмажорната клауза има определено по-важно значение от подобна клауза във
вътрешнотърговските договори. Причините се изразяват в следното: а) в законодателството на някои държави липсва легално определение на понятието
„непреодолима сила“ (force majeure) и детерминирането на нейните признаци е
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оставено на съдебната практика и доктрината; б) правните системи на различните държави могат да съдържат различаващи се концепции относно невъзможността за изпълнение и екскулпирането на длъжника при тези хипотези; в)
предвид различията на националните законодателства, международни актове
като Виенската конвенция или актове като Принципите UNIDROIT избягват
понятия като „форсмажор“, „непреодолима сила“ и др. под. и използват неутрални – например „препятствие извън контрола“ на страните. В резултат на това, тъй като страните желаят сигурност в правните отношения помежду си, в
международната търговска практика придобиват широко приложение т.нар.
„клаузи форсмажор“ (Кондратьева, 2012, с. 238). Винаги, обаче, трябва да се има
предвид, че при тяхното включване в договорите следва да се подходи много
внимателно. От една страна, е необходим прецизен избор на приложимо право, а
от друга страна, в самите договори следва да се уговаря пределно ясно какво се
разбира под форсмажор и какви са последиците за договора при настъпване на
такова обстоятелство. Както правилно отбелязва Канашевский (2009, с. 98), въпреки, че законите на редица държави предоставят на страните право да включват в договора клаузи за освобождаване от отговорност при невъзможност за
изпълнение, това не означава, че при спор дадената договорна клауза за непреодолима сила във всеки случай ще бъде призната от съда. Това зависи от приложимото към договора право и съответствието на договорната клауза с неговите
положения.
При вътрешнотърговските договори, ако настъпи обстоятелство, което
осъществява нормативно определените квалифициращи признаци на непреодолимата сила и води до невъзможност за изпълнение на договорното задължение,
ще се приложат правилата на чл. 306 от ТЗ и ако всички законови изисквания са
налични – това следва да доведе до освобождаване от отговорност на длъжника
за неизпълнението, дори и да не е предвидена форсмажорна клауза в договора.
Тогава логично можем да се запитаме дали форсмажорната уговорка не се обезмисля и какво би могло да е нейното значение.
От една страна, нейното предвиждане в договора би могло да се мотивира
с известна сигурност, която клаузата дава на страните. Приложението на института на непреодолимата сила не изисква задължително намесата на съда, както
при института на стопанската непоносимост, а зависи от страните по договора.
С изброяването на най-честите възможни форсмажорни обстоятелства, които
предвид естеството на задължението биха могли да препятстват изпълнението,
страните могат да избегнат или поне да ограничат някои бъдещи съдебни спорове дали дадено обстоятелство представлява непреодолима сила или не.
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Трябва да се отбележи, че такова изброяване в договорната клауза не може
да се приема за изчерпателно, а за примерно. Не споделяме застъпеното в някои
арбитражни решения (Практика на АС при БТПП, 1996, с. 58) становище, че „с
договора страните са се задължили да зачитат като непреодолима сила не всички възможни обстоятелства, а само точно изброените“5. Споделяме точно обратната теза, изразена и в правната теория (Гайдаров, 2011, с. 117-118; Николов,
2012, с. XX), според която изброяването в договора на някои форсмажорни обстоятелства не игнорира приложението на други обстоятелства, непосочени изрично в договора, но осъществяващи фактическия състав на непреодолимата
сила по чл. 306 ТЗ. Първо, да приемем противното ще означава, че длъжникът,
съгласявайки се форсмажорни да бъдат само обстоятелствата, посочени в договора, предварително се е отказал от правото си да се позовава на непреодолима
сила, ако възникне обстоятелство, непосочено във форсмажорната клауза, но
осъществяващо признаците на чл. 306 ТЗ. В теорията и практиката традиционно
се приема, че предварителен отказ от бъдещи права по правило е недопустим.
Второ, разпоредбата на чл. 306, ал. 1 ТЗ е императивна, което личи от използвания изказ – „длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението,
причинено от непреодолима сила“6. Следователно, нормата не може да се дерогира по договорен път и да се приемат като непреодолима сила само посочените
в договора обстоятелства, а други не, макар и да са такива по своята същност и
да правят изпълнението на задължението невъзможно. Трето, подобна уговорка
с изчерпателно изброяване, освен противоречаща на закона, ще противоречи и
на добрите нрави и справедливостта, защото ще означава, че при настъпване на
непреодолима сила, която не е сред предвидените по договора форсмажорни
обстоятелства, длъжникът ще трябва да отговаря, въпреки, че изпълнението е
невъзможно, а това противоречи на принципа „Impossibilium nulla est obligatio“
(невъзможното не може да се вменява в задължение).
От друга страна, в контекста на гореизложеното се поставя проблемът за
значението на форсмажорната клауза, когато тя е в отклонение от принципите, заложени в чл. 306 ТЗ, и доколко това е допустимо.
Въпросът е дискусионен на няколко нива:
• Следва ли да се приеме за непреодолима сила обстоятелство, което е
предвидено в договора като форсмажорно и освобождаващо от отговорност, но
след като настъпи: а) не осъществява всички квалифициращи признаци, посочени в чл. 306 ТЗ, или б) осъществява квалифициращите признаци на чл. 306,
ал. 2 ТЗ (то е извънредно, непредвидено и непредотвратимо), но не е довело до
невъзможност за изпълнение на договорното задължение.
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• Възможно ли е по договорен път да се изключва неотговорността – тоест
в договора да се предвиди, че длъжникът ще отговаря дори и в случаите, когато
форсмажорно обстоятелство прави изпълнението невъзможно.
Във връзка с поставените проблеми можем да отбележим следното:
Първо, според нас, самото предвиждане в договора на дадено обстоятелство като форсмажорно не го превръща автоматично в такова. Вярно е, че договорното право се основава на автономията на волята и свободата на договарянето и съгласно тази свобода страните могат свободно да определят съдържанието
на договора – но само ако това не противоречи на повелителни норми на закона
и на добрите нрави (Калайджиев, 2007, с. 60-61). Въпросът е, че ал. 1 и 2 на чл.
306 от ТЗ имат императивен характер. Ето защо, волята на страните не е в състояние да промени легално закрепените критерии за преценка кое обстоятелство
представлява непреодолима сила и не може да му придаде качество, което не
притежава. Непреодолимата сила има относителен, а не абсолютен характер.
Дори едно и също обстоятелство в едни случаи може да бъде непреодолима сила, а в други – не. Търговският закон е посочил квалифициращите признаци на
непреодолимата сила и само ако даденото явление ги осъществява и са изпълнени всички изисквания, посочени в чл. 306 ТЗ, длъжникът ще бъде освободен
от отговорност за неизпълнението.
Второ, считаме, че дори и в обективната действителност да възникне обстоятелство, което: формално осъществява признаците на чл. 306, ал. 2 ТЗ (извънредност, непредвиденост, непредотвратимост); посочено е в договора като
форсмажорно; не е по вина на длъжника – то пак няма да бъде непреодолима
сила, ако изпълнението на задължението е възможно. Задължителен елемент от
фактическия състав на непреодолимата сила е причинната връзка между непредвиденото, непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер и неизпълнението на задължението по търговската сделка. Тоест, именно то трябва да
е поставило длъжника в невъзможност да изпълни задължението (Меворах,
2002, с. 82; Торманов, 2013, с. 275; Георгиев, 2009, с. 33). Ако изпълнението е
възможно – това означава, че пред него не стои непреодолима пречка и следователно, търговецът трябва да положи дължимата грижа, за да престира на насрещната страна. Това становище се споделя и от други автори в правната теория
(Голева и др., 2015, с. 139).7
Да приемем противното, би обезмислило самата идея на чл. 306 ТЗ – за изключение от принципа „Pacta sunt servanda“ при невъзможност за изпълнение,
която не може да бъде преодоляна и при най-съвестно полагане на грижата на
добрия търговец. Различен е въпросът, ако изпълнението е възможно, но извън47
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редно трудно и обременително за длъжника; тогава приложение може да намери
друг правен институт – този на стопанската непоносимост, при това само, ако по
преценка на съда всички други предпоставки са налице. Но това не е и не може
да бъде „форсмажор“, в смисъла на непреодолима сила.
Трето, становищата в правната теория са противоречиви във връзка с възможността по договорен път да се предвиди, че длъжникът ще отговаря дори и в
случаите, когато форсмажорно обстоятелство прави изпълнението невъзможно.
Една от застъпените тези е, че страните биха могли с договора да дерогират
правилото, според което длъжникът се освобождава от задължението си по търговската сделка при настъпване на непреодолима сила (Голева, 2015, с. 107).
Други автори, като Г. Хорозов (Голева и др., 2015, с. 150-151) застъпват обратното мнение, че уговорката за неосвобождаване на длъжника от отговорност при
неизпълнение поради непреодолима сила ще бъде недействителна. Присъединяваме се към второто становище като напълно споделяме посочените аргументи:
• Не може да се уговаря отговорност в случаите, когато самият закон я изключва. Разпоредбата на чл. 306, ал. 1 ТЗ е императивна и не може да се дерогира по договорен път (Николов, 2012, с. XX; Голева и др., 2015, с.151).
• Противоречи на добрите нрави от длъжника да се иска невъзможното
(Голева и др., 2015, с.151).
Заключение
В заключение, като резултат от направения анализ могат да се оформят определени изводи по отношение на клаузата „форсмажор“ в търговските договори:
 Понятията „непреодолима сила“ и „форсмажор“ се използват в теорията
и практиката предимно като синонимни.
 В договора могат да се изброяват определени обстоятелства като форсмажорни и изключващи отговорността на длъжника при неизпълнение на договорното задължение, но следва да се има предвид, следното:
– Значението на това изброяване е примерно, а не изчерпателно и ако в
действителността възникнат непосочени в договора обстоятелства, осъществяващи квалифициращите белези на непреодолимата сила и изискванията, посочени в чл. 306 ТЗ, длъжникът ще може да се позовава на тях и да бъде екскулпиран за неизпълнението на договорното задължение.
– Дори и определено обстоятелство да е посочено в договора като форсмажорно, да е настъпило в действителността и формално да осъществява признаците, посочени в чл. 306, ал. 2 ТЗ – не винаги ще доведе до освобождаване на
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длъжника от отговорност, а само тогава, когато то или неговите последици са
предизвикали невъзможност за изпълнение на договорното задължение.
 Не е възможно по договорен път да се изключи действието на чл. 306 ТЗ
и да се предвиди отговорност, дори тогава, когато неизпълнението е причинено
от непреодолима сила. Подобно съглашение противоречи на императивния характер на разпоредбата на чл. 306, ал. 1 ТЗ и на принципа „Impossibilium nulla
est obligatio“ (невъзможното не може да се вменява в задължение). Ако такава
клауза е предвидена в договора, тя би следвало да е недействителна.
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THE „FORCE MAJEURE“ CLAUSE IN COMMERCIAL CONTRACTS
Violeta VLADOVA-IVANOVA
Abstract
Force majeure, the occurrence of which leads to impossibility to fulfill the contractual
obligations, is a legal institute, which finds a specific regulation and application in Bulgarian
contemporary commercial law. It is linked to the responsibility for failure to perform the
contract - a matter that is always up to date and is of a scientific interest because of its
significance to the contractual relationships. The purpose of this article is to clarify the term
"force majeure" in the context of the force majeure clauses used in commercial contracts, to
specify the role of the force majeure clause and to consider its content in the light of some
controversial issues in legal theory and practice. The study provides a theoretical analysis of
the above-mentioned concepts, the legal regulation, various theoretical opinions and court
practice. On this basis, concrete conclusions and suggestions are outlined, relevant to the
practice when applying the legal institute of force majeure.
Key words: force majeure, force majeure clauses in commercial contracts, impossibility
of performance of contract.
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Въведение
Ключов аспект от режима за защита на личните данни е надзорът. Въпросите, свързани с надзора за спазване на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, са едни от най-актуалните през последните години.
Това обстоятелство се обуславя от факта, че променящите се общественоикономически условия предопределят по-интензивния поток на информация, в
това число личните данни и зачестяващите случаи на трансграничен пренос на
данни. Една от негативните последици на това въздействие е нарушаването на
неприкосновеността на личността и личния живот чрез неправомерното събира53
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не, обработване и съхранение на лични данни, което се наблюдава и в нашата
страна. Ето защо от ефективността на надзорната дейност на компетентните
държавни органи до голяма степен зависи осигуряването на защитата на физическите лица при неправомерното обработване и свеждането й в рамките на
допустимото законодателство.
От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започна прилагането на нов единен
комплекс от правила за зaщитa на личните дaнни, а именно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парлaмент и на Съвета от 27 април 2016 година относно зaщитaтa на физическите лицa във връзка с обработването на лични дaнни и
относно свободното движение на тaкива данни (OB, L119/1 от 4 май 2016 г.),
който замени Директива 95/46/ЕО. Въпреки, че новият регламент предвижда
единен комплекс от правила, които се прилагат пряко във всички държави членки, в някои отношения е наложително да се направят зaконодaтелни мерки на
национално равнище, които да бъдат в съответствие с него. Гарантирането на
свободното движение на лични данни, укрепването на доверието и сигурността
на субектите на данни изискват едновременно да се предприемат мерки по изпълнението на Регламента и въвеждането на разпоредбите му на национално
ниво. Това обуслови необходимостта от промяна в досега действащата нормативна рамка и доведе до необходимост от приемане на един национален правен
акт за защита на личните данни. Във връзка с това в Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните
данни (ЗИДЗЗЛД) (802-01-27/18.07.2018). През месец септември 2018 г. законопроектът бе приет на първо четене и предстои неговото окончателно приемане през 2019 г.
Въпросите, които заслужават специално внимание, в проекта на ЗИДЗЗЛД
са многобройни, поради което в тази разработка ще бъдат изследвани само характерните особености на новата регулаторна рамка във връзка с надзора на
националния орган по защита на данните.
Несъмнено бързата и резултатна защита на личните данни е въпрос с голяма обществена значимост, а незаконосъобразният достъп до тях може да причини сериозни вреди на гражданите и обществото. Надзорът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни е гаранция за
спазване на правата и законните им интереси. Чрез него се изпълняват основни
обществени функции като законосъобразното прилагане на нормативната уредба на защита на личните данни.
Целта на статията е да се изследва надзорната дейност на националния
орган по защита на данните, с оглед на новите законодателни промени, гаранти54
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ращи спазването на правилата за защита на данните, чрез превантивно въздействие върху нарушенията.
Обект на изследване е приложимото законодателството за защита на личните данни, свързано с надзора, осъществяван от националния орган по защита на
личните данни и механизмите за неговата реализация. В статията се изследват
разпоредбите на ЗИДЗЗЛД, предвид новите обществени отношения в страната и
влиянието на Регламента, налагащи приемането на адекватни национални норми
на уредбата за защита на личните данни. За постигане на поставената цел авторът
си поставя следните задачи: 1) да се изяснят специфичните белези на надзора,
осъществяван от националния орган по защита на личните данни; 2) да се анализират установителните правомощия и видовете средства за въздействие върху
администраторите на лични данни, прилагани от националния орган, по спазване
и изпълнение на Регламента и вътрешното законодателство; 3) да се изведат особеностите, свързани с недостатъците и предимствата на надзорната дейност и да
се отправят препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба.
В хода на изследването е приложен дескриптивно-аналитичен метод.
1. Същност на надзорната дейност на националния орган
по защита на данните
Надзорната дейност е насочена към осигуряване на защита на физическите
лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса
на свободното движение на данните. По своята същност е част от правната
уредба на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот, която
се осъществява от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) при условията
и по реда, определени с Регламента и вътрешното законодателство в областта на
защитата на личните данни.
В административноправната литература преобладава становището, че надзорната дейност обхваща преди всичко въпросите за законосъобразността (Дерменджиев, 1976, с. 28; Костов, 1981, с. 82). Изтъква се още, че при надзора контролната дейност се упражнява с оглед на законосъобразното проявление на
контролираните дейности, а не с оглед на тяхната правилност (Дерменджиев,
Костов и Хрусанов, 2001, с. 248-250). Предвид на това, трябва да се посочи обстоятелството, че надзорът като проява на контролната дейност в облaсттa на
личните данни е понятие с по-тесен обхват и съдържание от контрола. Националният орган по защита на личните данни стои по правило вън от системата на
контролираните лица, поради което надзорът за защита на лицата от неправомерното обработване на данните им по своя характер е външноведомствен. Той
55

Известия
2019 • том 63 • №1

се осъществява от КЗЛД върху дейността на други органи, организации и частни лица по въпроси, по които й е предоставена функционална компетентност.
Специализираните органи за външноведомствен надзор имат за главно свое
предназначение да съдействат за реализиране на принципа на законността в
държавното управление (Костов, 1982, с. 196; Андреева и Димитрова, 2018, с.
94). В това отношение КЗЛД обхваща територията на цялата стрaнa. Осъществявайки управлението в областта на защитата на личните данни, комисията
осъществява и надзор, а също носи и отговорност за това на територията на
странaтa. Във връзка с това КЗЛД анализира и осъществява цялостен надзор и
осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на ЗЗЛД и на нормативните
актове в областта на защитата на лични данни, съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1
ЗИДЗЗЛД. В посочената разпоредба на проектозакона обхватът на надзора,
осъществяван от комисията, е очертан широко, тъй като е определен като цялостен. Това означава, че надзорът включва всички сфери на общeствeния живот, където се обработват лични данни – държавно управление, търговия, строителство, транспорт, образование, култура и др. Всеобхватността се изразява в
това, че надзорът може да бъде, както за спазване на правилата на приложимото
законодателство, така и за изпълнението, т.е. за ефикасност при осъществяване
на обработването на лични данни. Именно това превръща контролните правомощия на КЗЛД в уникална форма на надзор.
Предмет на надзора е, чрез осигуряване на защита на данните, да се обезпечи неприкосновеността на личността и личния живот. Регламентът и законът
не се стремят да превърнат в тайна личните данни на гражданите. Също така
КЗЛД няма контролни правомощия по отношение на изискванията за гарантиране на неприкосновеността и личния живот на всички граждани. Тя, обаче,
упражнява контролни правомощия по спазване на нормативните актове в сферата на защитата на личните данни и по отношение на изпълнението на задълженията на администраторите1 за обработването на данните. По своята същност
надзорът е средство за спазване на законността в отношенията между националния орган по защитата на личните данни и администраторите на лични данни. Поради това, неизпълнението на задълженията от администраторите по
ЗЗЛД е скрепено с административни санкции.
Обект на надзорната дейност е обработването на лични данни с автоматични средства и с неавтоматични средства, когато тези данни съставляват или
са предназначени да съставляват част от регистър2. Това е специализиран вид
административен надзор, който е неразривно свързан с административното регулиране на дейността на правни субекти, обработващи лични данни. Регулира56
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нето и надзорът имат за цел да бъде осигурена ефективна защита на лицата,
чиито данни се обработват.
Правното съдържание на надзор включва два компонента – наблюдение и
коригиране (Балабанова, 2004, с. 20). Основно надзорната дейност на националния, орган се изразява в установяване на факта дали е незаконосъобразно обработването на личните данни в дейността на администраторите, т.е. в системно
наблюдение и проверка на съобразността на развиваната дейност на контролираните субекти с разпоредбите на действащото приложимо законодателство за
защита на данните. Когато в процеса на проверката се установи несъответствие
между нормативните предписания и тяхното фактическо прилагане и изпълнение, надзорът продължава със съответните средства за въздействие спрямо контролираните лица. В този смисъл надзорната дейност на КЗЛД включва две основни фази – установителна (наблюдение и проверка) и на въздействие. В своята съвкупност те дефинират видовата характеристика на контрола като специфична управленска административна дейност (Костов, 1979, с. 21).
2. Установителни правомощия на националния орган
по защита на личните данни
В първата фаза на надзорния процес комисията упражнява установителни
правомощия. Това са правомощия за наблюдаване и проверяване, целта на които е
да се събере необходимо количество информация за извършваната дейност на контролираните лица (администратори/обработващи) и на тази основа да се определи
действителното им състояние. Установителните правомощия имат типичното съдържание, което до голяма степен е сходно при различните видове контрол, независимо от особеностите им. Правомощията по наблюдаване и проверяване се изразяват в установяване на степента, в която се изпълняват задълженията и се упражняват правата, които Регламента и ЗЗЛД възлагат и предоставят на страните по защита
на данните и на другите правни субекти, към които са адресирани нормите на действащото законодателство в тази област. Относно установителните правомощия на
КЗЛД, проектът на ЗИДЗЗЛД внася съществени изменения. Във връзка с това комисията извършва установителни правомощия спрямо администраторите на лични
данни за спазването на законодателството, които могат да бъдат:
1) Предварителни консултации по чл. 12, ал. 2 от ЗИДЗЗЛД, които се извършват, когато:
- извършената оценка на въздействието върху защитата на данните от
администратора покаже, че обработването ще породи висок риск и същевременно с това администраторът не е предприел мерки за ограничаването му;
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- комисията с решение е определила в конкретния случай, че обработването застрашава правата и законните интереси на физическите лица;
- обработването на данни е в изпълнение на задачи в обществен интерес
(в т.ч. във връзка със социалната закрила и общественото здраве). В този случай
комисията се произнася със становище в срок от осем седмици. Предвид сложността на планираното обработване, срокът за издаване на становище може да
бъде удължен с още шест седмици. Важно е да се отбележи, че преди да изтече
посоченият срок, комисията с решение може да разреши предавателното обработване на данните.
В посочените случаи предварителната консултация предхожда стартирането на дейностите по обработване на лични данни. Съгласно чл. 65, ал. 1 от
ЗИДЗЗЛД, администраторът се консултира с надзорния орган преди обработването. Целта на предварителната консултация е установяване на предприетите от
администраторите на лични данни мерки (технически и организационни) при
обработването на данните и допустимия вид защита, както и съответствието им
с изискванията на приложимото законодателство. Оценъчният момент дава възможност на КЗЛД да отчете състоянието, резултатите и да набележи евентуални
мерки за въздействие, ако е необходимо.
Оценката на въздействие е важен инструмент, чрез който администраторите
ще могат на един по-ранен етап да установяват и да решават проблеми, свързани
със сигурността на данните и да предприемат най-подходящи мерки за намаляване на рисковете. Поради това, когато съществува вероятност определен вид
обработване да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица,
администраторът предварително извършва оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни.
Специално внимание следва да се обърне на оценката на въздействие за защита на данните, тъй като от нея зависи провеждането на предварителната консултация с надзорния орган. Във връзка с това се поставя изискването администраторите да се консултират с националния надзорен орган само във връзка с високорискови операции по обработване (чл. 65, ал. 1 ЗИДЗЗЛД). Самият Регламент
не дава формулировка за това, какво би се приемалo за „висок риск“ за правaтa и
свободите на физичeските лицa, но в съображeние 75 от прeaмбюла си предоставя
основни насоки относно оценяването на риска въз основа на обективната оценка,
с която се определя дали операцията по обработването на данни води до риск или
до висок риск3. Например, при използвaнето на нови технологии има вероятност
тaкъв виcок риcк да бъде породен от определени видове обрaботвaне, от cтепентa
и чеcтотaтa нa обработването, които могaт да нaнecaт врeди или да възпрe58
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пятcтвaт упражнявaнeто на прaвaтa и свободите на физичeското лице (Кьосева,
2017). В този смисъл дадената дефиниция на понятието „риск“ в § 24, т. 4 от Допълнителните разпоредби на проекта на ЗИДЗЗЛД4 съществено се различава от
насоките на Регламента и не отчита оценките, които трябва да бъдат извършени
спрямо въздействието на обработването на лични данни върху правата и свободите на субектите на данни. За да се предотвратят бъдещи злоупотреби с
предостaвенaтa оперативнa свободa на действие на администраторите при определянето на оценкaтa на въздействие, е необходимо да се прецизира съдържанието на понятието „риск“ в допълнителните разпоредби на закона.
2) Проверки (одити) по чл. 12, ал. 4 от ЗИДЗЗЛД, извършвани по инициaтивa на комисията, по молбa на зaинтересовaни лицa и след подаден сигнал.
Те сa свързaни с изпълнение на задълженията на администраторите във връзка с
рaзпоредбите на чл. 57 и чл. 59 ЗИДЗЗЛД относно зaконосъобрaзнoсттa на
oбрабoтването и установяване на предприетите мерки (технически и организационни) за защита на личните данни. Трябва да се посочи обстоятелствoтo, че
значението на проверките за законосъобразно обработване на данните изразява
превантивна роля, с оглед предотвратяване и отстраняване на причините и условията, пораждащи незаконосъобразното обработване.
3) Съвместни операции с надзорни органи на държави-членки по чл. 12,
ал. 10 от ЗИДЗЗЛД, които се извършват по целесъобразност за съвместни разследвания и мерки за изпълнение. В тях учаcтват, oсвен предcедателят и
членoвете на кoмиcията, така и членове (упълномощени предcтавители от
aдминистрaциятa) на надзoрен oрган на държавата-членка.
Основното предназначение на посочените правомощия, с които е снабдена
комисията, е да осигури максимална възможност да събере пълнa и тoчнa инфoрмaция, нeoбходимa зa oпрeдeлянe на конкретното задължение на администратора. Проверките са материално-технически действия, които предхождат
юридическата дейност. Те сами не пораждат самостоятелни правни последици,
oсвeн aкo нe сa свързани с юридически действия, като: задължителни указания,
aктoвe за устaнoвявaнe на нарушения и т.н.
Спазвайки принципите, заложени в Регламента, проектът на ЗИДЗЗЛД
предвижда промяна и разширяване на правомощията на КЗЛД в надзорната
й дейност. Във връзка с oсъщeствявaнeтo на проверките комисията има права,
които са предоставени от закона възможности да упражни властническите си
функции. Тези права са част oт кoмпeтeнтнoсттa на кoмиcията и са определени
от законодателя като правомощия за разследване, посочени в чл. 80, ал. 1, т. 1
ЗИДЗЗЛД. Такива права са:
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- право на достъп на комисията до всички лични данни, които се обработват (чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗИДЗЗЛД), което включва достъп до всички регистри, водени от администраторите/обработващите (чл. 62, ал. 4 ЗИДЗЗЛД). С тази
си дейност КЗЛД съблюдава, предотвратява и отстранява нарушенията на законовите изисквания за правомерното обработване на даннитe. Тaкa комиcията ще
мoжe да се запoзнaе непосредствено с условията на обработването на лични
данни и спазването на законодателството в тази област. Поради това достъпът
трябва да бъде „свободен“. В тези случаи администраторът/обработващият
трябва да осигури безпроблемен достъп на националния надзорен орган до съответните регистри, автоматизираните си информационни системи и архиви, т.е.
да не препятства надзорът върху прoцecа пo обработване на информацията;
- право на КЗЛД да получава от администратора или обработващия цялата
информация, нужна зa изпълнението на зaдaчитe й, което включва правото да
изисква записите (логовете) по обрaбoтвaнe на данните (чл. 63, ал. 5 ЗИДЗЗЛД).
В системите за автоматизирано обработване се водят записи за операции по
обработване, като: cъбиране, прoмянa, cправки, разкриване, в т.ч. предавaнe,
кoмбинирaнe и изтривaнe5. За целите на надзора това са само онези записи, които имат отношение към въпросите на законността в областта на личните данни.
Правото на КЗЛД да се запознава с различните записи в изпълнение на правомощията си е логична последица от задължението й да предприема мерки за
разкриване и предотвратяване на закононарушенията. Във връзка с това разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от ЗИДЗЗЛД изрично посочва, че зaпиcитe ce използват
eдинcтвeно за прoверяване на закoнoсъoбразнoсттa на oбрaбoтвaнeтo, за гарантиране на cигурноcтта на личните дaнни, за cамоконтрoл и при нaказателни
производcтвa.
Извън изброените правомощия по разследване е и правото на съдействие
(чл. 12а ЗИДЗЗЛД) – законодателят изрично въвежда и възлага на всички лица,
обработващи лични данни, генералното задължение за оказване на съдействие
на КЗЛД при осъществяване на нейните задачи и правомощия. Предоставянето
на информация е задължение на администраторите към комисията като орган на
публична власт и тe нe могат дa oткaзвaт нейното предоставяне. Дори наличието
на търговска, прoизвoдcтвeнa или другa, зaщитeна oт закона тaйнa, нe мoжe дa
бъде основание зa отказ от cъдействие от cтрана на администратора. Въведено е
само едно изключение за класифицираната информация, при която се прилага
редът за дoстъп пo Закона за защита на класифицираната информация.
Всъщност това право на комисията не е ново. Аналогичен текст се съдържа
и в сeгa дeйcтвaщaтa рaзпoрeдбa на чл. 22, ал. 3 ЗЗЛД. Следва да отбележим, че
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то може да засегне правото на защита – като адвокатска тайна6, лекарска тайна и
др., което би довело до неблагоприятни последици за гражданите, чиито зaкoнни прaвa и интереси мoгaт дa бъдaт сериозно накърнени.
За да се избегнат конфликти и да се постигне справедлив баланс между защитени конкуриращи се ценности, трябва да се търси ясна уредба на кръга на
задължените лица, обвързани със задължението за опазване на тайна, когaто
тoва е необходимо и пропорционално за съчетаване на задълженията им с правото на защита на личните данни. Предвид на това може да се предвиди в проекта на ЗИДЗЗЛД дерогация в рамките на възможността по чл. 90 от Регламента, с която се отчитат спецификите и се прилагат признатите принципни положения, които включват преценка за всяка отделна категория защитена тайна.
За да се гарантира задълбочена и ефикасна надзорна дейност в хипотезата,
при която са необходими специални познания, КЗЛД има право да привлича и
да назначава експерти и специалисти по установения в ГПК ред (чл. 12, ал. 6
ЗЗЛД). Това правомощие има помощен, а не задължителен характер.
Въз основа на извършените проверки, националният орган прави собствени
констатации, т.е. съставя актове с установителен характер. Съгласно чл. 12, ал. 7
ЗЗЛД, проверката завършва с констативен акт. В случаите, когато с този акт е
установено нарушение, констативният акт е акт за установяване на административно нарушение по смисъла на ЗАНН (чл. 12, ал. 8 ЗЗЛД). Тези актове са междинни и не приключват контролното производство като цяло (Лазаров, 1994).
3. Средства за въздействие върху администраторите на лични данни
В резултат на упражняването на установителните правомощия, се стига до
втората фаза – привеждане в действие на правомощията за въздействие. Въздействието разкрива допълнително съдържанието на контролната компетентност и се
изразява във властта на надзорния орган отново да разпореди изпълнението на определени корекции, с оглед спазване на правните норми. Тяхното предназначение е
да въздействат върху адресатите чрез прилагането на мерки с различен характер
(мерки с принудителен и санкционен характер). Смисълът на тази надзорна дейност е не само да се провери и установи, но и да се въздейства чрез отстраняване на
нарушенията и подобряване на дейността по обработването на личните данни.
При определянето на средствата за въздействие КЗЛД се ръководи от принципите, целите и основните задачи на надзора, а cъщo и oт oбщите принципи и
oснoвни начала за отговорността в правната ни система. Характерът на нарушенията определя задължително и вида на средството за въздействие. Поради това,
средствата за въздействие на КЗЛД, които осъществява във връзка с надзора по
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спазването на правния режим за защита на данните, от една страна, e да прилага
принудитeлни aдминистрaтивни мeрки, a oт другa – в случай на неизпълнение,
да налага санкции на контролираните субекти. Мерките, налагани от комисията,
засягат единствено действията на администраторите, свързани с неправомерното обработване на личните данни на физическите лица.
Средствата за въздействие са възможен способ за реалното и ефективно
прилагане на правната уредба на защитата на личните данни. Те не са задължителни, когато не са констатирани несъответствия и нарушения на законодателството в тази област.
Издаването на задължителни предписания, както и налагането на времена
забрана, са по естеството си средства за въздействие за осъществяване на административна принуда7 от комисията при осъществяване на надзора. По своята
правна същност тези средства сa принудитeлни aдминистрaтивни мeрки (ПАМ),
по смисъла на чл. 22 и 23 Закона за административните нарушения и наказания
(ЗАНН). ПАМ са вид административна принуда без санкционен характер (Керемедчиев, 2004, с. 42). Те се прилагат чрез издаване на индивидуални административни актове или чрез издаване на общ ненормативен административен акт
(Генев, 1991, с. 22) на комисията.
При административния надзор се проявява предупредително-възпиращо
действие на контролната функция (Николова, 2009, с. 9). При него КЗЛД действа в условията на обвързвана компетентност, като не разполага с възможност за
преценка.
Налагането на принудителни административни мерки като форма на държавна (административна) принуда са предоставените на КЗЛД от закона възможности, които я подпомагат и улесняват при упражняване на нейните властнически функции. В този смисъл те са публични права, предоставени на държавни органи, за да ги подпомагат при извършването на държавната власт и са
част от компетентността им. От това следва, че тяхното упражняване не зависи
от преценката и волята на КЗЛД, на която са предоставени, както е при субективните граждански права, а следва по силата на закона и характера на упражняваните функции.
Компетентността на КЗЛД е уредена в чл. 10а, ал. 2, т. 2 ЗИДЗЗЛД, съгласно който същата издава задължителни предписания до администраторите на
лични данни. Даването им е израз на поправящото въздействие на надзора за
спазване на правата и интересите на физическите лица от неправомерното обработване на техните лични данни. Поради това, те се дават при установяване на
закононарушения oт контролираните лица.
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Предписанията имат за цел осигуряването на адекватно ниво на защита в
поддържаните регистри с лични данни, чрез предприемане на минимално необходимите средства и мерки за защита, съгласно закона. С предписанията администраторът на лични данни се задължава да извърши или преустанови конкретно определено действие/я, което се основава на констатирани при проверка
пропуски, имащи характер на нарушения на разпоредби от ЗЗЛД.
Като административна мярка на държавна принуда задължителното предписание има императивен, обвързващ характер за адресата си – администратор
на лични данни, който може да бъде в публичния или частния сектор. През 2017
г. са издадени общо 17 задължителни предписания8 на администраторите на
лични данни. От тях в определените от комисията срокове се изпълняват девет, а
осем са в процес на изпълнение (Годишен отчет на КЗЛД за дейността й през
2017 г., с. 47-48).
За прeдотвратяванe и прeустановяванe на нарушeнията, свързани с
изпълнeниeто на задълженията по Регламентa и зaкoнa, кaктo и зa отстрaнявaнe
на нeгативнитe последици от тях, комисията може да налага временно или окончателно ограничаване (в т.ч. забрана, на обработването на данни). Временната
забрана за обработването на даннитe, с които ce нарушават нoрмитe зa зaщитa
нa личните данни, по своя правен интензитет e eднa от най-силнитe принудителни административни мерки. Тя предпоставя нарушение на нормите на защита на лични данни, които застрашават неприкосновеността и личния живот на
физическите лица. Тази опасност трябва да е реална, а не предполагаема.
Когато са налице предстоящи или започнати незаконни действия, които могат да причинят вреди на субектите на данни, най-уместната форма за намеса е
спирането им, за да бъдат предотвратени неблагоприятните последици. Неоправдано би било да се изчака тяхното настъпване и тогава да се поправят нарушенията или да се търси отговорност от виновните лица.
Временната забрана за обработване на лични данни е задължителна за администратора. Нейното предназначение е да се поправи незаконосъобразното
състояние и да се възстанови правомерното състояние на обществените отношения, които са обект на надзора.
Същността на мярката е предписание на администратора дa прeдприeмe
неoбхoдимитe мерки (технически и организационни), за да защити данните от
случайно/незаконно унищожаване, от случайна загуба, oт неправомерен дocтъп,
изменение или разпространeниe, както и други нeзaкoнни фoрми на oбрабoтвaнe.
Забраната за обработване подлежи на незабавно изпълнение и се налага, за
да се осъществи задачата за упражняване на цялостния надзор за законосъоб63
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разност. Незабавното изпълнение се установява в самата правна норма, без да се
поставя в зависимост от реалната действителност и от субективната преценка на
компетентен орган, както и съгласието на адресатите на акта. Изпълнението
става веднага след издаването на решението на комисията, освен ако съдът не
постанови друго (чл. 84, ал. 3 ЗИДЗЗЛД). Трябва да се отбележи, че съдът не
може да спре незабавното изпълнение нa ocнoвaниe чл. 166, ал. 2, от Административнопроцесуален кодекс (АПК), защото тази норма се отнася само до предварително изпълнение, което съществено се различава от незабавното9.
Прилагането на ПАМ е заключителният етап на надзорната дейност, който
не е задължителен, а само възможен, тъй като не във всички случаи ще се установят нарушения на Регламента и ЗЗЛД и поради това няма място за тяхното
прилагане. Но тогава, когато се прилагат, те са важен способ за спазването и
прилагането на зaкoнoдaтeлcтвoтo зa защита на личните данни.
Търсенето на отговорност от виновните лица е друго средство за защита на
законността на обработването на личните данни. КЗЛД, чрез своя председател
като административнонаказващ орган, може да налага административни наказания за извършени административни нарушения в областта на защитата на личните данни, по силата на чл. 87, ал. 2 от ЗИДЗЗЛД. Административните наказания се налагат с правораздавателни актове, т.е. наказателни постановления, които не са административни актове. Пo cвoeтo прeдмeтнo съдържaниe, наказателното постановление e правораздавателен акт на административнонаказателна
юрисдикция, чрeз който ce уcтaнoвявa фaктът нa административното нарушение
и ce cвързвa c тoчнo oпрeдeлeнo лицe, на кoeто ce нaлaгa съответстващото пo
зaкoнa административно наказание (Дерменджиев и др., 2012, с. 336; Цанков,
Андреева, Йолова и Димитрова, 2006, с. 129). В този смисъл то представлява
юридически акт10, издаван от председателя на КЗЛД, с оглед на това да се материализира претенцията на държавата в административноправното й отношение
с администратора да наложи имуществена санкция в случай на конкретно извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД по повод обработването и разпространението на личните данни на физическите лица. На специално основание
председателят на КЗЛД развива юрисдикционна дейност и издава наказателни
постановления за административни нарушения, което не е израз на контролна
компетентност (Балабанова, 2004, с. 82).
Целта на наказателните постановления е да реализират административнонаказателната отговорност чрез налагане на административно наказание, което, от
своя страна, е израз на държавната принуда. Така държавната власт по пътя на
принудата се стреми да възстанови нарушеното от неправомерното деяние равно64
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весие в обществото, а заедно с това и защитава отделната личност от други подобни посегателства, тъй като наказанието действа предупредително, превъзпитателно и репресивно спрямо нарушителя. Следователно, едно от основните предназначения на административната репресия е да се осъществи обща (генерална)
превенция по отношение на всички граждани на обществото и лична (специална)
превенция по отношение на конкретния нарушител. По този начин се цели предпазването от извършването на бъдещи подобни нарушения и същевременно с това
и стимулирането към изпълнението на различните административноправни норми
и задължения, тъй като тяхното неизпълнение е административно нарушение.
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
Административнонаказателната отговорност за нарушения на правилата на
ЗЗЛД се налага за извършено административно нарушение, което трябва да бъде
установено. Властническата компетентност за установяването му е възложена
на държавните контролни органи. Конкретното установяване на нарушението се
извършва със съставянето на акт за констатиране на нарушенията от член на
КЗЛД или от упълномощени от комисията длъжностни лица. Те съставят констативни актове при извършване на проверките по чл. 12 ЗИДЗЗЛД за спазване
на законодателството за защита на личните данни.
Глоба или имуществена санкция се налага на лицата, които са извършили
нарушението, с наказателно постановление. То се издава от председателя на
КЗЛД, който е административнонаказващ орган.
За установените нарушeния на различни разпоредби от ЗЗЛД прeз 2017 г.
ca cъcтaвeни 11 aктa зa установяване нa административни нарушения, въз основа на които председателят на КЗЛД е издал 16 наказателни постановления, като
ceдeм от тях ca въз ocнoвa нa съставени актове за констатирани нарушения oт
крaя нa 2016 г. (Гoдишeн oтчeт нa КЗЛД зa дeйноcттa й прeз 2017 г., с. 48).
Съществена промяна се въвежда с разпоредбата на чл. 85 от ЗИДЗЗЛД относно размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на законодателството за защита на личните данни. Посочената разпоредба предвижда
значително завишени граници на санкциите. Например, най-високата е от 10
000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро. Предвид стандарта на живот
в страната ни, това са непосилни размери на санкциите, както и са непропорционални на характера на нарушенията. Голяма част от изразените становища в
процеса на обществено обсъждане критикуват тези текстовете, защото са в пряко противоречие с Регламента. Той не въвежда долна граница на административното наказание и е недопустимо такава да се установява във вътрешното
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право (Александров, 2018, с. 64). Не на последно място, това може да доведе до
злоупотреби при субективното определяне на размера на глобата и имуществената санкция от страна на административнонаказващия орган.
Наказателното постановление, с което е наложена глоба или имуществена
санкция за нарушение на правилата на ЗЗЛД, подлежи на обжалване пред районен съд, в района на който е извършено или довършено административното нарушение. Тъй като съдът по същество извършва същата дейност като наказващия орган, сполучливо в теорията той се нарича „втора първа инстанция“.
Именно поради това, районният съд е винаги инстанция по същество (Костов и
Хрусанов, 2011, с. 344). Той може да потвърди, измени или отмени наказателното постановление. Това решение подлежи на касационно обжалване пред административен съд на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от АПК.
Влезлите в сила наказателни постановления, с които е наложена глоба или
имуществена санкция, подлежат на изпълнение по реда на чл. 74 и 79 ЗАНН.
Това са държавни вземания, които се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на териториалната дирекция Национална агенция за приходите.
Заключение
Въз основа на направеното изследване за същността на надзора, осъществяван от КЗЛД, можем да обобщим неговите предимства и недостатъци.
Основен недостатък на надзора, упражняван от комисията, е, че е предимно
текущ и много рядко предварителен. Разполага с твърде ограничени правни
средства за въздействие, което произтича от външните връзки, в които се намират националният надзорен орган и контролираните субекти. Най-честият случай на пряко въздействие е спирането на контролираната дейност поради незаконосъобразност на обработването на личните данни. Но чрез спирането се преустановява временно незаконосъобразната дейност на администраторите на
лични данни до решаване на въпроса от комисията. Чрез надзора не се упражняват дисциплинарни въздействия по отношение на администраторите. Спрямо
нарушителите на законодателството комисията може да търси административна
отговорност чрез налагането на предвидените в ЗЗЛД административни наказания. Но ако се погледне практиката на надзорния орган и тази на съда, ще се
установи, че тяхното въздействие не е много ефективно.
Въпреки изложените недостатъци, може да се приеме, че като цяло надзорната дейност на КЗЛД й позволява да играе важна роля в борбата с обезпечаване
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на законността в областта на защитата на личните данни. Значението на надзорната дейност се очертава главно в две насоки. От една страна, своевременното
разкриване и санкциониране на нарушителите на законодателството в областта
на защитата на данните играе превантивна и възпитателна роля, с оглед предотвратяване и отстраняване на причините и условията, пораждащи правонарушението. От друга страна, надзорът в разглежданата област изпълнява важна информационна функция във връзка с правото на лицата да се защитят от незаконосъобразното обработване на личните им данни чрез сезирането на съответните надзорни органи. Пълноценната информационно-образователна дейност сред
различните обществени групи във връзка със защитата на техните лични данни,
както и активността на физическите лица при сигнализирането за извършени
нарушения, ще повиши значително ефективността на надзорната дейност на
КЗЛД по спазването на законодателството в областта на личните данни.
Бележки
1. Повече за задълженита на работодателя за защита на личните данни по трудово правоотношение, вж. Андреева, 2018, с. 133-143.
2. С понятието „регистър на лични данни“ се означава съвкупността от лични
данни, която се поддържа, съхранява или се очаква да постъпи при администратора във връзка с осъществяваната от него дейност. Поради това не
трябва да се възприема като еднозначен с регистъра на дейностите по обработване на лични данни, вж. Невин Фети, 2018, с. 39.
3. Съображение 75 от Преамблюла на Регламент (ЕС) 2016/679: Рискът за
правата и свободите на физическите лица, с различна вероятност и тежест,
може да произтича от обработване на лични данни, което би могло да доведе до физически, материални или нематериални вреди, по-специално когато
обработването може да породи дискриминация, кражба на самоличност или
измама с фалшива самоличност, финансови загуби, накърняване на репутацията, нарушаване на поверителността на лични данни, защитени от професионална тайна, неразрешено премахване на псевдонимизация, или други значителни икономически или социални неблагоприятни последствия;
или когато субектите на данни могат да бъдат лишени от свои права и свободи или от упражняване на контрол върху своите лични данни; когато се
обработват лични данни, които разкриват расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в
професионална организация и обработването на генетични данни, данни за
здравословното състояние или данни за сексуалния живот или за присъди и
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

нарушения или свързани с тях мерки за сигурност; когато се оценяват лични аспекти, по-специално анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до представянето на работното място, икономическото положение,
здравето, личните предпочитания или интереси, надеждността или поведението, местонахождението или движенията в пространството, с цел създаване или използване на лични профили; когато се обработват лични данни
на уязвими лица, по-специално на деца; или когато обработването включва
голям обем лични данни и засяга голям брой субекти на данни.
§ 24, т.4 от Допълнителните разпоредби на проект за ЗИД ЗЗЛД: „Риск“ е
функция от вероятността дадена заплаха да се превърне в потенциална уязвимост и резултатното въздействие от неблагоприятното събитие върху организацията.
Чл. 63, ал. 2 ЗИДЗЗЛД: Записите за извършена справка или разкриване
трябва да дават възможност за установяване на основанието, датата и часа
на такива операции и доколкото е възможно – идентификацията на лицето,
което е направило справка или е разкрило лични данни, както и данни,
идентифициращи получателите на тези лични данни.
Относно прилагането на правилата на ЗЗЛД спрямо адвокатите по отношение на защитата на личните данни, събирани при упражняване на тяхната
професия. Вж. Димитров, 2010, с. 3-6.
В правната литература административната принуда се определя като „външно въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите на административноправните норми. Вж. Лазаров, 1981, с. 18.
Издадените задължителни предписания са във връзка с: обработване на документи с лични данни, в които се изисква по-голям обем от необходимия
за идентификацията на физическото лице, което се явява непропорционално спрямо целта на обработването на лични данни; определяне на срокове
за съхранение и предприемане на съответни действия след постигане на целите на обработване на личните данни, в съответствие с изискванията на
чл. 25 от ЗЗЛД; актуализиране на Инструкциите за мерките за защита на
личните данни по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на
Наредбата.
По подробно за понятието „незабавно изпълнение“ и разликата му от предварителното изпълнение, вж. Стоянов, 2009, с. 26-38.
За разликата между наказателното постановление и индивидуалния административен акт, вж. Дерменджиев, 2005, с. 550-555.
Разработката е съобразена с действащото законодателство към 31.01. 2019 г.
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SUPERVISOR ACTIVITY OF THE NATIONAL DATA DEFENSE DATA
IN THE NEW LEGISLATIVE POSITIONS ON THE LEGISLATION
Zhivka MATEEVA
Abstract
In the article, the supervisory activities of the National Data Defense commission is
protecting the personal data. The accent in the development placed on the actual and complex
legislative changes, introduced by regulation (Eu) 2016/679 and the internal legislation of
personal data defense, the collateral guarantee of maintaining a suitable oversight on the
physical face's personal data. Based on the perpetrator analysis, they are concluded to the
application of the new northic stereo regulates the data protection.
Key words: supervision, protection of personal data, data controller, powers, means of
impact.
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Резюме
Повсеместното използване на синтетични опаковки води до сериозни
екологични проблеми, свързани с тяхната бавна разградимост. Това
поражда необходимост от използването на биоразградими ядивни покрития, които да ограничат използването на синтетични опаковки. Ядивните покрития забавят промените в качеството и удължават периода на
съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Целта на тази изследване е
да се проучат сензорните свойства на моркови с нанесени на повърхността ядивни покрития. Получените резултати от сензорната оценка
показват, че пробите с покрития са оценени по-високо, в сравнение с
контролната проба през целия период на съхранение по всички сензорни
показатели – външен вид, цвят, консистенция, аромат и вкус.
© 2019 Икономически университет – Варна

Цитиране: РАДЕВ, Р., ЗЛАТЕВА, Д. (2019) Сензорни свойства на моркови с нанесени ядивни
покрития. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 63 (1). с. 71 - 86.

Въведение
Ядивните покрития представляват тънък слой, съставен от различни биополимерни компоненти (полизахариди, липиди или протеини). Те могат да се
консумират със стоката, върху която са нанесени. Ядивните покрития намаляват
загубата на влага, селективно контролират обмена на газове (кислород, въглероден диоксид и етилен), които участват в процеса на дишане на плодовете и зеленчуците. Освен това, те удължават съхраняемостта, поддържат свежестта, ин71
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хибират микробната развала, намаляват загубата на ароматични вещества и на
други компоненти (Bourtoom, 2008).
Повсеместното използване на синтетични опаковки води до сериозни екологични проблеми, свързани с тяхната бавна разградимост. Това поражда необходимост от използването на биоразградими ядивни покрития, които да ограничат използването на синтетични опаковки (Maftoonazad & Badii, 2009;
Tharanathan, 2003). От друга страна, голяма част от пресните плодове и зеленчуци са нетрайни при съхранение. Прилагането на ядивни покрития е ново и перспективно научно направление, което спомага за създаване на иновативни подходи за удължаване на трайността на пресните плодове и зеленчуци (Scetar,
et.al., 2010; Raghav, et.al., 2016).
Редица автори установяват, че ядивните покрития запазват качеството и забавят промените при съхранение на различни пресни плодове и зеленчуци:
ябълки (Ghavidel, et.al., 2013); манго (Abbasi, et.al., 2009); ягоди (García, et.al.,
1998; Moadenia, et.al., 2010); сливи (Panahirad, et.al., 2015); банани (Bico, et.al.,
2009; Malmiri, et.al., 2011); авокадо (Maftoonazad & Ramaswamy, 2005); грозде
(Ali Shiri, et.al., 2013); череши (Желязков и др., 2013); кайсии (Ghasemnezhad,
et.al., 2010); краставици (Moalemiyan & Ramaswamy, 2012); гъби (Jiang, et.al.,
2012) и други.
Erkmen и Barazi изтъкват, че ядивните покрития не трябва да влошават сензорните свойства на стоките, върху които са нанесени (външен вид, цвят, консистенция, аромат и вкус), тъй като това ще повлияе отрицателно на потребителите при вземане на решение за покупка (Erkmen & Barazi, 2018).
Целта на това изследване е да се проучат сензорните свойства на моркови с
нанесени на повърхността ядивни покрития.
1. Опитен материал и методи на изследване
Като опитен материал са използвани пресни моркови от сорт „Нантски“, които се предлагат в търговската мрежа. Те са ранен високодобивен сорт.
Кореноплодите им са цилиндрични, с дължина 15-20 cm, а диаметърът им е от 2
до 5 cm. Кожицата е гладка и тънка, оранжевочервена, а сърцевината е малка,
кръгла, с равномерно оцветяване в оранжевочервен цвят.
За целите на изследването пробите се съхраняват в климатична камера
NUVE TK 252 при температура 17°C за 7 дни. Изследвани са моркови с нанесено на повърхността пектиново покритие (П), проби с нанесено покритие от пектин и пчелен восък (ППв) и контролна проба (К) без нанесено покритие.
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Материали, вложени в състава на ядивните покрития
За извършването на експерименталните изследвания при създаването на
ядивни покрития са използвани следните компоненти:
• пектин – със степен на естерификация 69,10%, полиуронидно съдържание 55,06%;
• пчелен восък – плътност 0,97, точка на топене 63-65°С;
• лецитин – твърд, рафиниран, Alfa Aesar, Germany;
• глицерин, C3H8O3 – 99,5% - М = 99,10 g/mol, „Валерус“ ООД – София.
Методика за получаване на ядивни покрития: 3g пектин (хидрофилен
агент) се разтварят на водна баня в 100 cm3 дестилирана вода при температура
95°С за 30 min. Преди нагряването се добавят 1,5 cm3 пластификатор (глицерин),
който спомага за по-добро хомогенизиране на разтвора. Претегля се 1 g пчелен
восък (хидрофобен агент) и се разтопява на водна баня при температура 6065°С. След това се прибавя соев лецитин (емулгатор) в количество 0,2 g, който
намалява повърхностното напрежение между биополимерните компоненти.
Подготвеният по този начин пчелен восък се смесва с разтворения пектин. След
това пробата се хомогенизира при 3000 оборота за 5 min с помощта на хомогенизатор. При разработването на пектиновото покритие (П), в състава на което не
са включени пчелен восък и лецитин, последователността на работата се запазва, без описаното за двата компонента.
Методика за нанасяне на ядивни покрития
върху повърхността на моркови
Получените ядивни покрития се охлаждат при стайна температура до 20°С.
Пресните моркови се подлагат на предварителна подготовка преди нанасяне на
покритията върху повърхността им. Тя включва повърхностно почистване и измиване на пробите и последващо подсушаване. Нанасянето на ядивните покрития
върху повърхността на почистените моркови е осъществено посредством метода на
потапяне. Всяка от пробите се потапя еднократно в ядивното покритие и се поставя
на стойка, а излишното количество от покритието се отделя от повърхността на
морковите. Обработените проби се оставят да изсъхнат при стайна температура.
Методика за изследване на сензорните свойства на моркови
с и без нанесени на повърхността ядивни покрития
Сензорната оценка е извършена в лабораторни условия. Приложен е методът на балните скали, като е използвана 100-бална скала, която е доразвита съобразно спецификата на обекта на изследване. Сензорната оценка е проведена
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на различните етапи от съхранението на пробите (преди началото на съхранението, след първи ден, трети ден, пети ден, шести ден и седми ден) при 17°C. Изследването е извършено от 5-членна комисия от специалисти (преподаватели по
стокознание от катедра „Стокознание“ при ИУ – Варна).
Балната скала, използвана в хода на оценяването, е представена в таблица
1. Резултатите за качеството на изследваните проби по сензорни показатели са
получени, като присъдените оценки по всеки от показателите се сумират, с което
се формира общата бална оценка на всеки етап от съхранението на пробите.
Таблица 1
100-бална скала за сензорна оценка на моркови
с и без нанесени на повърхността ядивни покрития
Показател
1. Външен вид
1.1. Свежи, цели, здрави, с равномерен блясък по цялата повърхност,
без замърсявания, без механични повреди и повреди от гниене
1.2. Едва забележими промени в свежестта, с неравномерен блясък по
повърхността, цели, здрави, без замърсявания, без механични повреди
и повреди от гниене
1.3. Слабо увехнали, без блясък по повърхността, цели, здрави, със
слаби замърсявания, с наличие на повреди
1.4. Силно увехнали, без блясък по повърхността, със замърсявания, с
наличие на повреди
2. Оцветяване
2.1. Свойствено, типично за сорта, без видими промени в цвета
2.2. Свойствено, типично за сорта, с едва забележима промяна в цвета
2.3. Неравномерно, със слабо забележима промяна на цвета в отделни
участъци
2.4. Несвойствено, нетипично за сорта, неравномерно
3. Консистенция
3.1. Твърда, крехка и сочна
3.2. Слабо омекнала, с намалена крехкост и сочност
3.3. Силно омекнала, с намалена крехкост и сочност
3.4. Нетипична, жилава, влакнеста
4. Аромат
4.1. Свойствен, ясно изразен, без наличие на страничен мирис
4.2. Свойствен, но по-слабо изразен, без наличие на страничен мирис
4.3. Специфичен, много слабо изразен мирис
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Оценка
10 т.
10 т.
7-9 т.
4-6 т.
1-3 т.
10 т.
10 т.
7-9 т.
4-6 т.
1-3 т.
20 т.
20 т.
14-19 т.
6-13 т.
1-5 т.
20 т.
20 т.
14-19 т.
10-13 т.
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4.4. Неизразен мирис
4.5. Наличие на несвойствен мирис
5. Вкус
5.1. Свойствен, ясно изразен, без наличие на страничен привкус
5.2. Свойствен, но по-слабо изразен, без наличие на страничен привкус
5.3. Слабо изразен вкус, но без наличие на страничен привкус
5.4. Неизразен вкус
5.5. Наличие на нетипичен вкус

4-9 т.
1-3 т.
40 т.
40 т.
28-39 т.
16-27 т.
8-15 т.
1-7 т.

За целите на сензорната оценка е избран методът на балните скали, тъй като той позволява да се извърши количествено изразяване на качествените признаци и качеството на изследвания продукт по отделните сензорни показатели се
изразява като числена величина (Златева, 2013). Така се постига много добра
съпоставимост между отделните изследвани проби.
Граничните стойности на баловете за съответните степени на качеството
(клас Е, клас І и клас ІІ) са следните: клас Е 86 – 100 т.; клас І 61 – 85 т.; клас ІІ
40 – 60 т.; нестандартни зеленчуци под 39 т. (Пашова, Златева, 2014).
2. Резултати и обсъждане
В таблица 2 са представени резултатите1 от сензорната оценка на моркови с и
без нанесени на повърхността ядивни покрития преди началото на съхранението.
Таблица 2
Резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени
на повърхността ядивни покрития преди началото на съхранението

Показател
1. Външен вид
2. Оцветяване
3. Консистенция
4. Аромат
5. Вкус
ОБЩО:

Макс.
оценка

Оценка
на проба
с пектиново
покритие

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

75

Оценка
на проба
с покритие
от пектин
и пчелен восък
10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

Оценка
на контролна
проба
9 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
99 т.
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От извършената оценка по сензорни показатели е установено, че преди началото на съхранението морковите с нанесено на повърхността пектиново покритие (П) и покритие от пектин и пчелен восък (ППв) получават максималните
възможни оценки по изследваните сензорни показатели. На отделни места по
повърхността на контролната проба (К) се наблюдава неравномерен блясък,
което е и причина за по-ниската обща оценка. И трите изследвани проби моркови отговарят на изискванията за качество клас „Екстра“.
В таблица 3 са отразени резултатите от проведената сензорна оценка на
моркови с и без нанесени на повърхността ядивни покрития след първия ден от
съхранението им.
Таблица 3
Резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени
на повърхността ядивни покрития (след първи ден)

Показател
1. Външен вид
2. Оцветяване
3. Консистенция
4. Аромат
5. Вкус
ОБЩО:

Макс.
оценка

Оценка
на проба
с пектиново
покритие

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

Оценка
на проба
с покритие
от пектин
и пчелен восък
10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

Оценка
на контролна
проба
8 т.
9 т.
19 т.
19 т.
39 т.
94 т.

От сензорната оценка, проведена след първия ден от съхранението, се установи, че на покритите проби е присъдена максималната бална оценка. За разлика от тях, при контролната проба се установиха отклонения по показателите:
външен вид (неравномерен блясък по повърхността), оцветяване (едва забележима промяна в цвета), консистенция (намаляване на крехкостта и сочността),
аромат (по-слабо изразен) и вкус (по-слабо изразен). Поради това, на контролната проба е присъдена по-ниска обща оценка. Получените бални оценки на всички проби съответстват на клас Е, като пробите с покрития са по-високо оценени
по всички сензорни показатели.
В таблица 4 са представени резултатите от сензорната оценка на моркови с и
без нанесени на повърхността ядивни покрития след третия ден от съхранението.
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Таблица 4
Резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени
на повърхността ядивни покрития (след трети ден)

Показател
1. Външен вид
2. Оцветяване
3. Консистенция
4. Аромат
5. Вкус
ОБЩО:

Макс.
оценка

Оценка
на проба
с пектиново
покритие

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

8 т.
10 т.
20 т.
20 т.
37 т.
95 т.

Оценка
на проба
с покритие
от пектин
и пчелен восък
8 т.
10 т.
20 т.
20 т.
38 т.
96 т.

Оценка
на контролна
проба
5 т.
5 т.
16 т.
15 т.
34 т.
75 т.

В хода на оценяването се установи, че пробите с нанесени на повърхността
ядивни покрития (П и ППв) са с по-ниски оценки по показателите външен вид
(на места се среща неравномерен блясък по повърхността) и вкус (свойствен, но
по-слабо изразен), в сравнение с изследването след първия ден. Общата оценка
на морковите с пектиново покритие е 95 т., а на пробите с покритие от пектин и
пчелен восък е само с 1 бал по-висока, което ги отнася към качество клас Е. При
оценяването на контролната проба са установени по-съществени отклонения по
показателите външен вид (слабо увехнали, без блясък по повърхността); оцветяване (слабо забележима промяна на цвета в различни участъци); консистенция
(слабо омекнала, с намалена крехкост и сочност); аромат и вкус (по-слабо изразени). Общата оценка на морковите без покритие след тридневното съхранение
е 75 т. Тази оценка съответства на качество клас I.
В таблица 5 са представени резултатите от проведената сензорна оценка на
моркови с и без нанесено на повърхността пектиново покритие (П) и покритие
от пектин и пчелен восък (ППв) след петия ден от проведеното съхранение.
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Таблица 5
Резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени
на повърхността ядивни покрития (след пети ден)

Показател
1. Външен вид
2. Оцветяване
3. Консистенция
4. Аромат
5. Вкус
ОБЩО:

Макс.
оценка

Оценка
на проба
с пектиново
покритие

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

7 т.
8 т.
19 т.
19 т.
35 т.
88 т.

Оценка
на проба
с покритие
от пектин
и пчелен восък
7 т.
8 т.
20 т.
19 т.
36 т.
90 т.

Оценка
на контролна
проба
3 т.
3 т.
10 т.
14 т.
25 т.
55 т.

Както се вижда от резултатите, пробата с пектиново покритие е с обща
оценка 88 т. (клас Е), пробата с нанесено на повърхността покритие от пектин и
пчелен восък е с обща оценка 90 т. (клас Е), а контролната проба е с обща оценка от 55 т. (клас II). При контролната проба се отчита влошаване на качеството
по всички сензорни показатели, при това много по-ясно изразено, отколкото при
пробите с ядивни покрития.
Извършената сензорна оценка на морковите с и без покритие дава възможност да се определи с колко дни се удължава съхраняемостта на морковите с
нанесени покрития, в сравнение с необработените проби. Поради тази причина
е направена сензорна оценка на изследваните проби след шестия ден от съхранението.
В таблица 6 са представени резултатите от сензорната оценка на моркови с
и без нанесени на повърхността ядивни покрития след шестия ден от съхранението

78

Р. Радев, Д. Златева.
Сензорни свойства на моркови с нанесени ядивни покрития

Таблица 6
Резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени
на повърхността ядивни покрития (след шести ден)

Показател
1. Външен вид
2. Оцветяване
3. Консистенция
4. Аромат
5. Вкус
ОБЩО:

Макс.
оценка

Оценка
на проба
с пектиново
покритие

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

6 т.
7 т.
18 т.
15 т.
32 т.
78 т.

Оценка
на проба
с покритие
от пектин
и пчелен восък
7 т.
9 т.
18 т.
15 т.
34 т.
83 т.

Оценка
на контролна
проба
2 т.
2 т.
7 т.
11 т.
16 т.
38 т.

Резултатите, представени в таблица 6, показват, че след шестия ден от съхранението морковите с нанесено пектиново покритие вече се отнасят към качество клас I. Пробите с нанесено на повърхността покритие от пектин и пчелен
восък също са качество клас I, a морковите без покритие са нестандартни. При
всички изследвани проби се наблюдават отклонения по изследваните сензорни
показатели, като при морковите без покритие те са значително по-силно изразени.
В таблица 7 са отразени резултатите от сензорната оценка на моркови с и
без нанесени на повърхността ядивни покрития след седмия ден от съхранението. Установено е, че покритите с пектин проби са с обща бална оценка 67 т.,
което ги отнася към качество клас I, а тези с покритие от пектин и пчелен восък
са с обща бална оценка от 72 т. (качество клас I). След седмия ден от съхранението морковите без покритие са с обща бална оценка 30 т., което ги прави нестандартни. Установено е, че в края на периода на съхранение покритите моркови са с над 2 пъти по-високи общи бални оценки по изследваните сензорни показатели, в сравнение с пробата, която не е обработена.
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Таблица 7
Резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени
на повърхността ядивни покрития (след седми ден)

Показател
1. Външен вид
2. Оцветяване
3. Консистенция
4. Аромат
5. Вкус
ОБЩО:

Макс.
оценка

Оценка
на проба
с пектиново
покритие

10 т.
10 т.
20 т.
20 т.
40 т.
100 т.

5 т.
5 т.
17 т.
11 т.
29 т.
67 т.

Оценка
на проба
с покритие
от пектин
и пчелен восък
6 т.
7 т.
17 т.
12 т.
30 т.
72 т.

Оценка
на контролна
проба
1 т.
1 т.
6 т.
8 т.
14 т.
30 т.

3. Обсъждане на резултатите, получени при оценяване
на пробите по показателя „външен вид“
От така представените резултати за сензорната оценка на моркови с и без
нанесени на повърхността ядивни покрития по показателя външен вид се установи, че през целия период на съхранение покритите моркови са оценени повисоко от пробата без покритие. Преди началото на периода и след първия ден
от съхранението морковите с покрития (П и ППв) са без отклонение от изискванията по показателя, докато пробата без покритие (К) е с неравномерен блясък.
От третия до седмия ден на съхранението външният вид на морковите с нанесени ядивни покрития се променя – наблюдава се неравномерен блясък по повърхността, а на места се забелязва слабо завяхване на пробите в края на периода
на съхранението. След шестия и седмия ден от съхранението пробите с покритие от пектин и пчелен восък (ППв) са с незначително по-висок резултат (1т.) от
тези, покрити с пектин (П). При пробата без покритие тези промени са поинтензивни, като през последните дни от съхранението морковите са със силно
набръчкана повърхност, увяхнали, без блясък по повърхността.
Това дава основание да твърдим, че ядивните покрития от пектин и от пектин и пчелен восък помагат за запазване на външния вид на морковите.
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4. Обсъждане на резултатите, получени при оценяване
на пробите по показателя „оцветяване“
От присъдените оценки по показателя оцветяване се установи, че през
първите три дни от съхранението на морковите с покрития не са наблюдавани
промени в цвета. След петия и шестия ден на повърхността на покритите проби
на места се установява едва забележимо просветляване на цвета, а през последния ден промяната на цвета е слабо забележима. Промените в цвета на морковите без покритие са по-интензивни от петия до седмия ден, когато оцветяването
става несвойствено, нетипично за сорта, неравномерно, а на отделни места се
появяват тъмно оцветени участъци.
От резултатите става ясно, че по показателя оцветяване през целия период
на съхранение пробите с покрития са с по-високи оценки от тези, които са без
покритие. Това показва, че използваните ядивни покрития спомагат за запазване
на типичното оцветяване на морковите за по-дълъг период от време.
5. Обсъждане на резултатите, получени при оценяване
на пробите по показателя „консистенция“
При оценяването по показателя консистенция се установи, че покритите с
пектин моркови са с твърда, крехка и сочна консистенция до третия ден, а в края
на периода на съхранение консистенцията им е слабо омекнала, с намалена крехкост и сочност. При пробите с покритие от пектин и пчелен восък консистенцията
е твърда, крехка и сочна до петия ден от съхранението, а след това се наблюдават
отклонения от качеството. При контролната проба до третия ден от съхранението
консистенцията е слабо омекнала, с намалена крехкост и сочност, а от петия до
седмия ден резултатите показват, че консистенцията е силно омекнала, с намалена
крехкост и сочност. Причината е, че при нанасяне на покритията се намалява загубата на влага и тургура на клетките се запазва за по-дълго време.
6. Обсъждане на резултатите, получени при оценяване
на пробите по показателя „аромат“
При извършеното оценяване по показателя аромат се установи, че през
първите три дни от съхранението на моркови, при пробите с покрития ароматът
остава свойствен, ясно изразен, без наличие на страничен мирис, а след петия и
шестия ден е по-слабо изразен. След последния ден от съхранението на покритите проби ароматът е слабо изразен, едва доловим, като разликата между двете
проби е незначителна. При морковите без покритие са установени поинтензивни промени в ароматичните свойства, както следва: от първия до петия
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ден ароматът е по-слабо изразен, през шестия ден много слабо изразен, а през
седмия ден е неизразен. Причината за по-ниската загуба на ароматични вещества при морковите с покритие е намалената интензивност на дишане, което спомага за по-бавното протичане на процесите, които водят до загуба на ароматични вещества в състава на изследваните зеленчуци.
7. Обсъждане на резултатите, получени при оценяване
на пробите по показателя „вкус“
Относно вкусовите свойства се установи, че покритите проби са с повисоки бални оценки от пробите без покритие през целия период на съхранението. При морковите с покрития преди периода на съхранение и след първия ден
на съхранението не са установени отклонения по показателя вкус, а от третия до
седмия ден е установен по-слабо изразен вкус, без наличие на страничен привкус, като незначително по-високи са резултатите на пробите с покритие от пектин и пчелен восък. При пробата без покритие се установи по-слабо изразен
вкус, без наличие на страничен привкус до третия ден от съхранението. След
това интензивността на вкусовите дразнения намалява и след седмия ден от
съхранението пробите са с неизразен вкус. Това показва, че ядивните покрития
допринасят за запазване на вкусовите свойства на покритите проби по-добре в
сравнение с контролната проба.
В таблица 8 е представено изменението в степените на качеството на изследваните проби по време на съхранението.
Таблица 8
Изменение в степените на качеството на изследваните моркови
по време на седем дневния период на съхранение
Преди
След
След
съхранение първи ден трети ден
Проби с
пектиново
покритие
Проби с
покритие
от пектин
и пчелен
восък
Проби без
покритие

След
След
След
пети ден шести ден2 седми ден

100
(клас Е)

100
(клас Е)

95
(клас Е)

88
(клас Е)

78
(клас І)

67
(клас I)

100
(клас Е)

100
(клас Е)

96
(клас Е)

90
(клас Е)

83
клас І

72
(клас І)

99
(клас Е)

94
(клас Е)

75
(клас І)

55
(клас II)

38 т
нестандартни

30т.
нестандартни
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Получените резултати показват, че вследствие на нанасянето на ядивни
покрития върху повърхността на моркови от сорт „Нантски“, са присъдени повисоки бални оценки по изследваните сензорни показатели, в сравнение с контролната проба през целия период на съхранение. Различията между покритите и
непокритата проба са по-съществени след третия ден от проведеното съхранение. Морковите с покрития остават в категория „екстра качество“ до петия ден
от съхранението, а пробите без покритие едва до втория ден от съхранението.
През последните два дни от съхранението покритите проби се отнасят към клас
I, а пробите без покритие са нестандартни. Това показва, че пектиновото покритие (П) и покритието от пектин и пчелен восък (ППв) спомагат за запазване на
качеството по сензорни показатели и за удължаване на съхраняемостта на морковите.
Заключение
Получените резултати от сензорната оценка на моркови с и без нанесени на
повърхността ядивни покрития показват, че обработените проби по-добре съхраняват сензорните си свойства, в сравнение с контролната проба през целия
период на съхранение по всички показатели (външен вид, оцветяване, консистенция, аромат и вкус).
С извършената сензорна оценка е установено, че през последните два дни
от съхранението контролната проба е нестандартна, а пробите с покрития са от
качество клас І. Това показва, че нанасянето на ядивни покрития от пектин и от
пектин и пчелен восък спомага за удължаване на срока на съхранение на морковите с два дни.
Бележки
1. Статията е написана въз основа на получени резултати от изследвания по
дисертационен труд на Радослав Радев на тема „Влияние на ядивни покрития
върху качеството и промените при съхранение на моркови“.
2. За да се установи увеличението на периода на съхранение на моркови с нанесено на повърхността пектиново покритие (П) и покритие от пектин и пчелен
восък (ППв) при сензорната оценка са представени резултати и след шестия
ден от съхранението.
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SENSORY PROPERTIES OF CARROTS WITH EDIBLE COATINGS
Radoslav RADEV, Denka ZLATEVA
Abstract
The ubiquitous use of synthetic packaging leads to serious environmental problems
associated with their slow degradation. This necessitates the use of biodegradable edible
coatings that restrict the use of synthetic packaging. Edible coatings retain quality and prolong
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the storage period of fresh fruits and vegetables. The purpose of this study is to investigate the
sensory properties of carrots covered with edible coatings. The results obtained from the
sensory evaluation show that coated samples are better compared to the control sample
throughout the storage period according to all indicators – appearance, color, texture, aroma
and taste.
Key words: edible coatings, sensory properties, carrots.
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Резюме
В статията е направено проучване на съществуващия опит, получен от
използването на системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (customer relationship management – CRM) във висшите училища, за
да се идентифицират мотивите и причините, които го налагат; да се
обобщят евентуалните ползи. Основната цел на направеното проучване е
да се представи забелязаната тенденция за прилагане на методи за добиване на данни (data mining) за подпомагане управлението на взаимоотношенията със студенти. Предложена е работна рамка за адаптиране на
процеса за добиване на данни за подпомагане на различни CRMдейности със студенти.
© 2019 Икономически университет – Варна

Цитиране: ГЕОРГИЕВА-ТРИФОНОВА, Цв. (2019) Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни – мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 63 (1). с. 87 - 100.

Въведение
Обикновено една системата за управление на взаимоотношенията с клиентите се разглежда като приложен софтуер, предназначен за организации и предприятия, чиято цел е да улеснява организирането и успешното осъществяване
на връзките с настоящи и бъдещи клиенти, т.е. CRM-системите обичайно се
асоциират с бизнеса.
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Нарастващо внимание в научната литература получава анализирането на
пригодността на CRM-системите за тяхното интегриране в процеси на организации с нестопанска цел като университети и други висши учебни заведения, с
което да се допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Това
изследване е мотивирано от факта, че все повече проучвания са насочени към
възможностите на този вид системи да бъдат успешно прилагани за различни
проблеми, свързани с управление на взаимоотношенията със студентите. Освен
това се забелязва натрупване на изследователски опит в изпълняването на методи за добиване на данни с цел предлагане на полезни решения за същите проблеми.
Тази статия е организирана, както следва. В секция 2 е направен преглед на
съществуващите изследвания, свързани с използването на CRM-системи във
висшите училища; проучени са мотивите, причините, които го налагат, както и
възможните ползи. В секция 3 са разгледани подходи за добиване на данни, успешно прилагани за подпомагане управлението на взаимоотношенията със студенти, като са обобщени и систематизирани според проблемите, за решаването
на които се изпълняват. В секция 4 е направено проучване на подходи за интегриране на методи за добиване на данни в CRM-процеса и е предложена работна
рамка, съобразена с проблемите, възникващи във висшите училища по отношение на взаимоотношенията със студентите.
1. Използване на CRM-системи във висшите училища
Изследванията, в които студентите се разглеждат като клиенти, акцентират
върху необходимостта от осигуряване на конкурентно предимство (Seeman and
O'Hara, 2006; Шкляр, 2015). В (Seeman and O'Hara, 2006) е представено разработването на конкретен CRM-проект и са изследвани и обобщени ползите от
прилагането на CRM във висшето образование, които основно се отнасят до
подобряване на възможностите за привличане, задържане и обслужване на клиентите (студените).
Изследването в (Alkire et. al., 2015) е насочено към проблема със задържане
на студенти, като е проучено влиянието на CRM-концепции и въз основа на анкетно проучване е установена статистическата значимост на две от тях. Поконкретно, направено е заключението, че вероятността студентите да останат и
завършат своето обучение по избраната от тях програма се увеличава тогава,
когато тяхното възприятие за удовлетвореност на индивидуалните нужди (needs
satisfaction) е по-голямо и когато тяхното възприятие за лоялност към институцията (brand loyalty) е по-високо.
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Прилагане на CRM-приложение в среда за електронно обучение е разгледано в (Daradoumis et. al., 2010). Предложена е CRM-система, която автоматично
генерира обобщени отчети за наблюдение въз основа на данни, извлечени от log
файлове и бази от данни, поддържащи средата за електронно обучение. Предназначението на разработената система е да бъде използвана от студентите, за да
придобият полезна информация за своята групова дейност, която да ги подпомогне при вземането на решения относно бъдещата активност; преподавателите
да проследят поведението на учащите и тяхната групова дейност на конкретни
етапи, да получат обратна връзка за степента на активност на студентите по
отношение на поставяните задачи, проекти, да окажат навременна намеса при
необходимост.
В (Vugt and Knasys, 2015) са прегледани и класифицирани CRM-системи,
приложими във висшето образование. Подробно представени са резултати от
анкетно проучване, проведено в различни институции относно използването от
тях на CRM-системи: кои са най-често използваните системи, с какви цели. Като
основни причини за неизползването на CRM-система се посочват недостатъчното знания относно CRM-системи и липсата на средства. Систематизирани са
практически съвети и насоки за избор на подходяща CRM-система с цел прилагането ѝ във висше училище.
В (Juan-Jordán et. al., 2018) са обобщени характеристиките, които CRM системата трябва да притежава, за да могат образователните институции да извлекат полза от нейното използване и са посочени бъдещи тенденции.
От направеното проучване на съществуващите изследвания относно прилагането на CRM-системи във висшите училища може да се направи заключение,
че основен мотив е подобряване на конкурентоспособността чрез подпомагане
на решаването на проблеми, свързани с привличане и задържане на студенти.
Справянето с тези проблеми, от своя страна изисква взаимодействието със студентите да е насочено към повишаване на тяхната успеваемост, възприятие за
удовлетвореност от изучаваните курсове и административното обслужване, както и възприятие за лоялност към институцията. С цел повишаване на ефективността на това взаимодействие се търсят начини за извличане на допълнителна
информация, базирана на прогнозиране въз основа на наличните данни. Като
резултат се очертава тенденция за прилагане на методи за добиване на данни за
подпомагане управлението на взаимоотношенията със студенти, разгледана поподробно в следващата секция на статията.

89

Известия
2019 • том 63 • №1

2. Прилагане на методи за добиване на данни за подпомагане
управлението на взаимоотношенията със студенти
Изчерпателен научен обзор и класифициране на наличните към 2009 година литературни източници, отнасящи се за прилагане на методи за добиване на
данни в CRM, са предложени в (Ngai et. al., 2009). В тази статия е направено
проучване на предходни изследвания, които се опитват да се справят с идентифицираните в предишната секция проблеми чрез прилагане на методи за добиване на данни.
A. Прогнозиране на отпадането/успеваемостта на студентите
Един от разглежданите проблеми е прогнозиране на отпадането (или успеваемостта) на студенти, т.е. предварително откриване на студенти, за които е
вероятно да отпаднат (Yukselturk et. al., 2014; Karthikeyan and Palaniappan, 2017;
Berens et. al., 2018; Saxena and Govil, 2015; Venkatesan and Selvaragini, 2017;
Harwati et. al., 2015; Zhang et. al., 2010; Abu-Oda and El-Halees, 2015; Natek and
Zwilling, 2013).
Ранното идентифициране на студенти, за които има висок риск от отпадане,
позволява прилагане на навременни адекватни мерки за неговото предотвратяване. Освен това, въз основа на получените резултати могат да се установяват и
анализират често срещаните причини за неговото възникване, което, от своя
страна, също да допринесе за намаляване на броя на отпадналите студенти.
Изследванията, които са свързани с този проблем, предимно предлагат решение, което се основава на задачи за добиване на данни като класифициране
(Yukselturk et. al., 2014; Berens et. al., 2018), клъстериране (Saxena and Govil,
2015; Harwati et. al., 2015) или и двете – независимо една от друга (Venkatesan
and Selvaragini, 2017), комбинирано (Karthikeyan and Palaniappan, 2017) върху
данни, извлечени от административни данни за студентите или събрани от анкетни проучвания.
По-конкретно, в (Yukselturk et. al., 2014) е изследвано прогнозиране на отпадането на студенти от онлайн програма за сертифициране по информационни
технологии. Използваните данни са получени от анкетно проучване: демографски
данни (пол, образователна степен, предишен онлайн опит, заетост); самооценка
(собствената оценка на студентите за тяхната ефикасност, конкретно за онлайн
средата); готовност (оценка на готовността на студентите за онлайн учене); предварителни познания (оценяване на предварителните познания на студентите за
онлайн програми); степен на самоконтрол (locus of control). Извършва се класи90
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фициране на данни в две категории (dropout/not), като прилаганите класификатори
са k – най-близки съседи (k-nearest neighbors); дърво на решението; наивен Бейсов
класификатор (naive Bayes classifier); невронна мрежа (многослойна невронна
мрежа за предаване напред; multilayer feedforward neural network).
В (Berens et. al., 2018) се използват демографски данни и резултатите на
студентите от изпитите, извлечени от административните данни за студентите.
Аналогично на предишното изследване, прогнозирането се извършва чрез класифициране на тези данни в две категории (graduate, dropout), като се прилагат
различни модели за класифициране – линеен регресионен модел, невронна
мрежа (многослоен перцептрон; multilayer perceptrons), дърво на решението.
Изпълнява се алгоритъмът AdaBoost за комбиниране на резултатите от различни
класификатори, за да се повиши точността на класифицирането.
Според някои изследователи, резултатите от алгоритми за добиване на данни, които предоставят описания и обобщения, могат да бъдат използвани за разработване на програми за подобряване на постиженията на студентите. Във
връзка с това в (Harwati et. al., 2015) чрез прилагане на алгоритъм на k-средните
(k-mean clustering algorithm) са получени клъстери от студенти въз основа на
техните демографски данни, резултати от изпити, среден успех, посещаемост на
учебните курсове.
B. Подпомагане на студенти при избора им на специалност,
допълнително обучение, и др.
Този проблем се отнася както до нови студенти и подпомагане на техния
избор за специалност, така и до вече записани студенти и оказване на помощ
при избор на допълнително обучение или участие в състезания.
В (Boumedyen et. al., 2010) е разгледана възможността за класифициране на
кандидатстващите студенти в две категории (loyal student / not), за да се подпомогне техният избор. Прилага се ID3 алгоритъм за генериране на дърво на решенията върху данни за студенти от минали години – демографски данни, завършено предишно образование – място и среден успех, изучавана специалност.
Въз основа на получения модел за класифициране може да се извършва прогнозиране, като се подават аналогични данни на евентуални нови студенти преди те
реално да са се записали за обучение в конкретна специалност. Освен това, намерените резултати могат да бъдат използвани за полагане на адекватни усилия
при мотивиране на бъдещи студенти за определени специалности.
В (Desai, 2012) е представена реализация на аналогична идея, като класифицирането на данни е извършено с помощта на наивен Бейсов класификатор.
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Подобно изследване е направено в (Zawayda, 2013), като са установени
факторите, които оказват влияние върху решението на студенти за записване в
следдипломни програми (postgraduate programs). За целта се изпълнява априорен алгоритъм за намиране на асоциативни правила върху данни, събрани от
анкетно проучване на вече записани студенти относно демографски, социалноикономически данни и техните интереси.
С помощта на същия алгоритъм в (Huang et. al., 2018) се търсят зависимости в данните за оценките на студентите по различни учебни курсове, за да се
определи в какви състезания да участват с възможно най-голям шанс за успешно представяне.
C. Оценяване на удовлетвореността на студентите от учебни курсове
В изследванията на скрити зависимости в данните, получени от обратната
връзка със студентите за учебни курсове, се прилагат:
• Клъстериране чрез алгоритъма на k-средните (k-means clustering) върху
данни, събрани от анкетно прочуване (Abaidullah et. al., 2015);
• Класифициране въз основа на: log данни, получени от виртуална обучаваща
среда (Babić, 2015); данни, събрани от анкетно прочуване (Dejaeger et. al., 2012);
• Добиване на данни от текст (text mining) върху данни, събрани от анкетно прочуване (Takamatsu et. al., 2018).
Таблица 1 съдържа обобщена информация за:
• разглежданите проблеми, които най-често се срещат в проучените литературни източници;
• задачи за добиване на данни, чрез които се търси и предлага решение;
• основните източници на данни, върху които се прилагат алгоритми за
добиване на данни, съответстващи на избраните задачи за добиване на данни.
Таблица 1
Обобщена информация за изследвани проблеми, задачи за добиване
на данни, източници на данни и литературни източници
Разглеждан
Задачи за добиване на
Източници
проблем
данни
на данни
Прогнозиране на
Класифициране Клъсте- Административни
отпадането/ успева- риране
данни за студенти
емостта на студен- Комбиниране на двете
Анкетни проучвания
тите
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Литературни
източници
(Yukselturk et. al.,
2014),
(Karthikeyan and
Palaniappan,
2017), (Berens et.
al., 2018), (Saxena
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and Govil, 2015),
(Venkatesan and
Selvaragini, 2017),
(Harwati et. al.,
2015), (Zhang et.
al., 2010), (AbuOda and El-Halees,
2015), (Natek and
Zwilling, 2013)
Подпомагане на
КласифициранеНамиране Административни
(Boumedyen et. al.,
студенти при избора на асоциативни правила данни за студенти
2010), (Desai,
им на специалност,
Анкетни проучвания 2012), (Zawayda,
допълнително обу2013), (Huang et.
чение, др.
al., 2018)
Удовлетвореност на Клъстериране
Административни
(Abaidullah et. al.,
студентите от учеб- Класифициране
данни за студенти
2015), (Babić, 2015),
ни курсове
Добиване на данни от
Анкетни проучвания (Dejaeger et. al.,
текст
Log данни
2012), (Takamatsu
et. al., 2018)

D. Други
Освен вече споменатите често разглеждани проблеми, други, забелязани в
проучването, за решаването на които са прилагани методи за добиване на данни, са:
• идентифициране на фактори, оказващи влияние върху успешното завършване на образованието (gilbert, 2017);
• класифициране на университетски курсове в еднородни категории по отношение на степента на удовлетвореност на студентите (Bacci and Gnaldi, 2015).
Резултатите могат да се използват за установяване на важни характеристики (предимства и недостатъци) на курсовете, асоциирани в различни категории.
От направеното проучване можем да направим извод, че има тенденция за
прилагане на методи за добиване на данни за подпомагане решаването на конкретни проблеми, свързани с управлението на взаимоотношенията със студенти.
Като резултат възниква въпросът за интегриране на тези методи в CRMдейностите във висшите училища, който е разгледан в следващата т.н. статията.
3. Адаптиране на процеса на добиване на данни за CRM със студенти
Интегрирането на методите за добиване на данни в CRM дейностите има за
цел да се постигне по-детайлно и всеобхватно планиране и съгласуване на двата
процеса (добиване на данни и CRM). Проучването на съществуващия опит показва, че интегрирането на методи за добиване на данни в CRM-процеса е изследвано с цел подпомагане на конкретни:
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• CRM проблеми като пазарна сегментация (Tsiptsis and Chorianopoulos,
2009), потребителска удовлетвореност (Al-Mudimigh et. al., 2009), прогнозиране
на потребителско поведение (Bahari and Elayidom, 2015; Guo and Qin, 2017);
• Предметни области като бизнес с кредитни карти (Wu et. al., 2005), CRM
в туристическа агенция (Xie and Tang, 2009), онлайн магазин, маркетинг и CRM
(Pan, 2010; Zahrotun, 2017).
В (Bahari and Elayidom, 2015) е предложена работна рамка за CRMдобиване на данни за прогнозиране на поведението на клиенти в областта на
банкови приложения. Изпълнява се класифициране на данни с помощта на невронни мрежи и наивен Бейсов класификатор върху набор от данни, който съдържа резултатите от банкови маркетингови кампании.
Обобщен модел за интегриране на процесите за добиване на данни с типичните CRM-етапи и техники в CRM-приложения е описан в Kadiyala and
Srivastava (2011). Предложеният модел се базира на класификацията на Parsaye
на процесите за добиване на данни от 1997 година, според която те се делят на:
• откриване (discovery) – намиране на скрити в данните шаблони;
• прогнозиращо моделиране (predictive modeling) – прилагане на намерените шаблони, за да се прогнозират неизвестни стойности за нови екземпляри
на данните;
• „съдебен“ анализ (forensic analysis) – прилагане на извлечените шаблони, за да се намерят аномални или изключения.
Детайлно описание на основните етапи в процеса за добиване на данни е
представено в Surampudi (2017). В тази статия тези етапи са конкретизирани
така, че да отразяват произволен процес, предназначен да подпомага CRM със
студенти.
На фигура 1 е илюстриран предложеният адаптиран процес на добиване на
данни за CRM със студенти и той включва следните основни етапи:
• Дефиниране на проблема.
Тази начален етап на процеса за добиване на данни се фокусира върху разбирането на целите и изискванията, произтичащи от предметната област, т.е.
проблемът трябва да се разгледа от гледна точка на предметната област, след
което да се формулира като проблем за добиване на данни.
Например, изследван проблем може да бъде: „Как можем да привлечем (задържим) повече студенти в дадена специалност?“. Превръщането му в проблем,
свързан с добиване на данни, има вида: „Кои студенти най-вероятно биха избрали да се обучават (продължили обучението си) в дадена специалност?“ Един
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модел, който предвижда кой е най-вероятно да се запише (да продължат) обучението си в определена специалност, трябва да се основава на данни, които описват студентите, вече записали се (успешно приключили обучението си) в тази
специалност. Следователно, необходимо е събиране на данни, както за студенти,
които вече се обучават по (или са завършили) специалността, така и студенти,
които са отпаднали или са се отказали от обучението си.

Фиг. 1. Работна рамка за адаптиране на процеса на добиване
на данни за CRM със студенти
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• Идентифициране на необходимите данни.
Следващият етап е свързан с вземане на решения относно данните и
включва установяване на подходящ източник на данните, които съответстват на
дефинирания проблем, тяхното събиране и проучване.
• Предварителна обработка на данни.
Етапът за подготовка на данните обхваща всички задачи, свързани с избиране на конкретни данни, тяхното моделиране, преобразуване, така, че да могат
успешно да служат за вход на алгоритмите за добиване на данни, които предстои да бъдат изпълнени на следващия етап.
• Изграждане и оценяване на модел за добиване на данни.
Дефинираният на първия етап проблем се трансформира в задача за добиване на данни – класифициране, клъстериране, асоциативен анализ, др. Освен
това се избират и прилагат подходящи алгоритми за добиване на данни върху
събраните и подготвени данни.
Създаденият модел за добиване на данни се обучава с помощта на тренировъчен набор данни, за да бъдат намерени оптимални стойности на параметрите,
които го описват. Тестването на модела се извършва чрез прилагането му за нови екземпляри от данни, за да се оцени неговата производителност въз основа
на различни мерки.
• Визуализиране и внедряване.
Визуализирането и внедряването на знания (knowledge deployment) се отнася до използването на резултатите от добиването на данни в предметната област.
Този етап включва представянето им във вид (табличен и/или графичен), улесняващ тяхното преглеждане и интерпретиране, вникване в информацията, извлечена от данните.
Резултатите от добиването на данни биха могли да доведат до поставянето
на нови проблеми, свързани с предметната област, които, от своя страна, да бъдат използвани за разработване на нови модели. Освен това, внедряването може
да включва извличане на подробности за модела, интегриране на моделите за
добиване на данни в приложенията или инструментите за заявки и генериране
на отчети.
Заключение
В статията е направено проучване на съществуващия изследователски опит
относно използване на CRM-системи във висшите училища. В резултат на това:
• идентифицирана е тенденция за прилагане на методи за добиване на
данни, с цел подпомагане управлението на взаимоотношенията със студенти;
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• обобщени са изследваните проблеми; избраните задачи за добиване на
данни, до които се свежда решаването им; източниците на данните, върху които
се изпълняват съответните алгоритми;
• разгледана е възможността за последователно планиране на основните
етапи на процеса добиване на данни при прилагането му в crm дейностите във
висшите училища;
• предложена е работна рамка за адаптиране на процеса на добиване на
данни за осъществяване на CRM със студенти.
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND DATA MINING –
MOTIVATION AND BENEFITS OF THEIR APPLYING IN THE HIGH
EDUCATION INSTITUTIONS
Tsvetanka GEORGIEVA-TRIFONOVA
Abstract
In the present paper, the existing research and experience on the usage of the customer
relationship management (CRM) systems in the higher education institution are studied in
order to identify the motivations and the reasons for it; to summarize the potential benefits.
The main purpose of the study is to present the observed tendency for the application of data
mining methods to support the management of relationships with students. A framework for
adapting the data mining process to support various CRM activities with students is proposed.
Key words: customer relationship management, data mining, high education institution.
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