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 В статията се разглеждат някои особености на понятието „договор“ – 

тези, които са фундаментални и са се запазили до наши дни, и тези, 

които отразяват съвременното му развитие. Отделено е внимание на 

легалната дефиниция на договора по българското право, като са посоче-

ни недостатъците ѝ, и е изведено определение от автора. Съвременното 

развитие на обществените отношения води до привнасяне на нови харак-

теристики на понятието „договор“, които преследват различни цели –   

защита на по-слабата страна, осигуряване на бързина на гражданския и 

търговския оборот и други. 
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Въведение 

Договорът е основен институт на частното право. Той е гъвкава правна 

форма, в която възникват и се развиват обществени отношения, предмет на ре-

гулиране от различни правни отрасли (гражданско, търговско, трудово и др.) 

Ако разгледаме потребителския договор за покупко-продажба на стоки и пре-

минем през договорите в сферата на строителството, инвестиционните услуги и 

лицензионните договори, ще открием богато многообразие от договори, които 

имат своите специфики, но и общи черти. Съвременното социално-икономи-

ческо развитие неминуемо дава своето отражение върху конструкцията на дого-

вора и отделни негови видове, поставяйки допълнителни изисквания към тяхното 
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сключване и съдържание. Целта на настоящата статия е да се откроят фунда-

менталните черти на договора, които устояват на времето, да се посочат някои 

допълнителни изисквания по отношение на сключването и съдържанието на 

договора, наложени от законодателя, и да се установи дали те изпълняват в 

пълнота функциите, с оглед на които са въведени. 

1. Историческо развитие 

Терминът „договор“ произтича от латинското съществително „contractus“ 

и глагола „contrahere“, което означава „свързвам“. В българския тълковен реч-

ник понятието „договор“ се определя като постигнато съгласие за взаимни 

задължения по някой въпрос; спогодба (Андрейчин и др., 1963, с. 147). Римско-

то право е възприемало договора като взаимно задължителен и като законно 

прието съглашение (Contractus est ultro citroque obligation. Contractus ex 

conventione legem accipiunt). 

Дълъг период от време е бил необходим на римските юристи, за да достиг-

нат до идеята, че договорът може да бъде продукт единствено на съгласието на 

страните по него. Първоначално в древното римско право (по времето на Прин-

ципата, Домината и в законодателството на Юстиниан) за договор се е призна-

вало само съглашението, признато от цивилното право, скрепено с иск, което е 

пораждало облигационноправна връзка.  

Сключването на договора е било съпътствано с произнасянето на тържест-

вени формули, спазването на изисквания за определена форма и личното явява-

не на страните. Формализмът и соленелните формули са отлагали сключването 

на договора в момента, в който сделката се е обличала в съответната форма или 

са се произнасяли тържествените формули. Този начин на сключване на дого-

вора е имал редица предимства – страните са обмисляли правните последици от 

сключването на договора и ясно се е разграничавал моментът на сключването 

на договора от преддоговорната фаза (Андреев, 1993, с. 284 – 285). Юридичес-

кото обвързване на страните се е свързвало с магическата сила на формулите. За 

сключващите договора именно формулите са имали обвързваща сила. Затова 

може да се каже, че в тези ритуали и форма се е обличало намерението за прав-

но обвързване, а съдържанието на договора е било договорено преди сключва-

нето му (Москова, 2012, с. 59). Въпросът дали съгласието или формулите са 

обвързвали страните е бил без практическо значение, доколкото е бил спазен 

ритуалът по сключването (Андреев, 1993, с. 283, бел. №1 под линия). По същата 

причина пороците във волята на договарящите са били сведени до минимум. 

Правото на иск е възниквало от стипулацията, а правният акт, пораждащ юри-
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дическа обвързаност между страните, е бил откъснат от неформалното съгла-

шение. 

Развитието на стопанския обмен и на робовладелското общество налагали 

да се допусне сключването на договора и без спазването на определена форма и 

между лица, които се намирали в различни градове. Така постепенно отпаднали 

като формални определени видове договори. До пълно отпадане на формалните 

договори не се стигнало, защото формата запазвала своите предимства в опре-

делени случаи. С развитието на търговията в практиката започват да навлизат 

ненаименованите договори. Първоначално това са били типичните неформални 

договори, впоследствие се включват и нетипичните ненаименовани договори 

при наличие на синалагматичност.  

В разрешенията на класическите римски юристи стои идеята, че договорът 

предполага съгласие на две или повече дееспособни страни върху позволен 

предмет. В следкласическото римско право за договор се признава всяко съгла-

шение, което поражда правни последици – както облигационни, така и вещни. 

Ненаименованите договори се утвърждават като източници на договорно пра-

воотношение и на право на иск.  

През XIII век се е появила необходимостта от правно регулиране на бурно 

развиващите се отношения на обмен на базата на стоково-паричните отношения 

в условията на феодалното общество. Наличието на сравнително силна центра-

лизирана политическа власт, съдействаща за развитието на тези отношения, 

вече е могло да осигури тяхното ефективно правно регулиране. За това помага 

започналата в Италия, Испания и Франция рецепция на римското право (Хал-

фина, 1959, с. 18 – 19). Това право е било адекватна форма на стоково-

паричните отношения на свободните стоковладелци в условията на широко 

развития обмен. То е спомагало и за разширяване на икономическите връзки. 

Договорът може да се разглежда в различни аспекти – като юридически 

факт (основание за възникване на облигационно отношение), като правоотно-

шение и като форма (документ), в която се закрепва правоотношението (Бра-

гинский, Витрянский, 2007, с. 14). Договорът като юридически факт служи за 

възникване на договора като правоотношение. Това са самостоятелни аспекти 

на договора, различни проявни страни в неговото развитие. 

Когато разглеждаме договора като юридически факт, трябва да отчетем, 

че той е правна сделка от категорията „двустранни правни сделки“. Като юри-

дически факт договорът включва съвпадането на две насрещни волеизявления, 

пълното им припокриване по съдържание при наличието на намерение за об-

вързване, за създаване на правна връзка (animus contrahendi).  
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2. Дефиниция на договора като юридически факт 

В българското право чл. 8, ал. 1 от ЗЗД съдържа легална дефиниция на до-

говора: „Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, 

уреди или унищожи една правна връзка между тях“.  

Посочената разпоредба е резултат от законодателна намеса, с която се це-

леше да се възстановят и утвърдят принципите, характерни за либералната ико-

номика, в противовес на принципите на плановата икономика. Наред с прогла-

сяването на принципите на автономия на волята, свобода на договарянето, 

принципа на добросъвестност, равно третиране на гражданскоправните субекти, 

бяха въведени изменения и допълнения в конкретни разпоредби на закона. Като 

цяло подобна интервенция беше неизбежна и заслужава адмирации.  

Легалното определение в чл. 8, ал. 1 от ЗЗД е обект на критика от страна на 

доктрината по няколко съображения.  

Първо, не е задача на законодателя да дава дефиниция на понятие, което е 

изведено от доктрината и се използва последователно с определено съдържание 

(Калайджиев, 1993, с. 18; Георгиев, 1993, с. 13). В този смисъл легалното опре-

деление е ненужно. Въвеждането на подобна дефиниция може да бъде източник 

на противоречиво тълкуване. Необходимостта от легална дефиниция се обосно-

вава само в случаите, когато е налице различие между въведеното и утвърдено-

то в доктрината и съдебната практика понятие в съответствие с чл. 37, ал. 2 от 

Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове. Мястото на подоб-

ни дефиниции е в допълнителните разпоредби на закона. Понятието „договор“ 

има утвърдено съдържание в науката и в практиката и чл. 8, ал. 1 от ЗЗД не би 

следвало да се отклонява от него.  

Второ, определението показва редица несъвършенства. Вместо термина 

„страни“ законодателят използва термина „лица“, като по този начин би могло 

да се стигне до заличаване на разликите между договора и многостранните 

сделки, сделките-решения, както и до преодоляното схващане, че може да съ-

ществува договор с повече от две страни (Таков,  1993, с. 17; Калайджиев, 1993, 

с. 19).  

Трето, възражения предизвиква определянето на последиците на договора 

като уреждане или унищожаване на една правна връзка между лицата. Безспор-

но е, че договорът цели създаване на правна връзка между страните по него. 

Какво се разбира обаче под „уреждане“ на една правна връзка не е ясно. Според 

авторите, анализирали разпоредби на отменения ЗЗД, в този термин се включва 

допълнително установяване на начин за погасяване на задължението (Меворах, 
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Лиджи и Фархи, 1924, с. 2). Най-противоречиво е понятието „да се унищожи” 

една правна връзка. Терминът „унищожаване“ на договора има точно определе-

но съдържание като вид недействителност, което се извършва едностранно, а не 

по съглашение, от засегнатата страна по съдебен ред. Правото да се иска уни-

щожаването на договора е субективно преобразуващо право. Очевидно в случая 

се налага корективно тълкуване и под „унищожаване“ следва да се разбира 

прекратяване на договора като правоотношение (Георгиев, 1993, с. 13). В този 

случай отново е налице нарушение на чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 – думи и изра-

зи с утвърдено правно значение трябва да се използват в един и същ смисъл във 

всички нормативни актове (Калайджиев, 1993, с. 19). В чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, от 

друга страна, унищожението на договора не фигурира като основание за прек-

ратяване на облигационното отношение. В дефиницията не фигурира и измени-

телното действие на договора, каквото е характерно при встъпването в дълг, 

цесията, спогодбата и др. Според Георгиев (1993, с. 13) то би могло да се вклю-

чи в елемента „уреди“.  

Друг недостатък на разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗЗД е, че предвижда 

действие само между лицата, които са сключили договора, т.е. страните по него, 

но не и спрямо трети лица, а договорът може по изключение да има и подобно 

действие (само пораждане на субективни права) в съответствие с чл. 21, ал. 1 от 

ЗЗД.  

След отстраняването на посочените недостатъци от легалната дефиниция 

договорът може да се определи като съглашение (съгласие) между две 

страни, с което се цели пораждане, изменение или прекратяване на права и 

задължения в областта на частното право. 

В основата на договора стои съгласието на страните. Съгласието на стра-

ните е насочено към създаване, изменение или прекратяване на облигационни 

права и задължения. Договорът винаги се сключва между две страни, но е въз-

можно на едната страна да има повече от едно лица или субекти. Волеизявлени-

ята на двете страни трябва да са с еднакво съдържание, но в тях винаги трябва 

да има насрещност, тъй като страните по договора са противоположни. Когато 

волеизявленията на страните се препокрият по съдържание, е налице съгласие.  

Не всяко съгласие поражда договорно правоотношение – необходимо е и 

намерение за правно обвързване (animo contrahendae obligationis). В Принци-

пите на европейското договорно право, в чл. 2:101 е предвидено, че догово-

рът е сключен, ако страните възнамеряват да бъдат обвързани правно и постиг-

нат достатъчно съгласие без други допълнителни изисквания (например за фор-

ма). Намерението за правно обвързване се определя от изявления на страните 
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или от поведението им, в смисъла, в който е бил разумно разбран от другата 

страна. 

Във връзка с тълкуването на понятието „договор“ Съдът на Европейския 

съюз, в своята практика по прилагането на чл. 5, § 1 от Регламент „Брюксел І“, 

застъпва, че то трябва да се тълкува автономно. За да е налице договор, е необ-

ходимо едната от страните по него да е поела спрямо другата доброволно за-

дължения. Необходимо е волеизявлението за сключване на договор да бъде 

възприето от другата страна разумно като израз на намерение за правно обвърз-

ване (Мусева, 2014, с. 35 и цитираната там практика на Съда на ЕС). 

Страните по договора са тези, които със своите волеизявления определят 

неговото съдържание, доколкото то не противоречи на императивни правни 

норми и на добрите нрави. В съответствие с постулатите на икономическия 

либерализъм решенията по договора се взимат от тези, които са пряко засегнати 

от действието му. Поради което съществува голяма вероятност, че договорите 

ще отговарят на техните нужди и желания. В противен случай страните не биха 

се съгласили (Terré, Simler,  Lequette, 2002, p. 31). Но веднъж изразили валидно 

съгласие договорът задължава страните по него – свободата на договаряне е 

тясно свързана със задължителната сила на договора.  

При тълкуване на договорите се изхожда от общото намерение на страни-

те, което е определящо за разкриване на неговото съдържание. Нито съдът, нито 

трето лице могат да се намесват в договорните отношения между страните. По-

конкретно съдът не може да се намесва в договорното отношение, за да прецени 

стопанското равновесие на престациите и да ги поправи (Цончев, 1940, с. 172). 

От този принцип съществуват изключения, най-същественото от които е сто-

панската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон.  

3. Договорът като правоотношение 

Като правоотношение договорът е конкретна правна връзка, възникваща от 

юридически факт на гражданското право, предвиден в гражданскоправна норма 

между гражданскоправни субекти със съдържание субективни граждански пра-

ва и задължения. Договорът като правоотношение се развива между равнопос-

тавени гражданскоправни субекти, тъй като носителят на субективното право 

не е оправомощен с функцията да нарежда едностранно, не е носител на власт, а 

получава само възможност да предявява определена материалноправна претен-

ция. Носителят на задължението, от своя страна, не е подчинен на носителя на 

правото, а само функционално е свързан с него с оглед постигането на опреде-

ления в договора резултат (Йоффе, 1949, с. 33). Понятието за договора като 
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правоотношение дава възможност да се установят неговите качествени призна-

ци, които се проявяват в няколко насоки. 

На първо място, договорното задължение възниква по волята на страните 

и въз основа на съглашение между тях. Съглашението на страните е волеви акт, 

установяващ техните взаимни права и задължения. Встъпването на субектите в 

определени правоотношения способства за постигането на общите им цели. 

Сключвайки договор, страните определят поведението си спрямо договорените 

условия в бъдещо време. Правата и задълженията на страните по правило са 

различни, но те трябва да са взаимно съгласувани и в своята съвкупност предс-

тавляват единен правен резултат (Халфина, 1959, с. 50 – 51). Непосредственият 

резултат, към постигането на който е насочено съгласието на страните, следва 

да се различава от непосредствената цел на договора, разбирана като основание, 

кауза. 

На второ място, договорното задължение в облигационното право съдър-

жа белезите на относителното правоотношение. То установява правна връзка 

само между участващите в договора страни – кредитор и длъжник. По отноше-

ние на третите лица действието на облигационните задължения се допуска в 

случаите, определени в самия закон. Броят на тези случаи е ограничен. Относи-

телният характер на облигационните отношения не се изменя. Те не се превръ-

щат в абсолютни, доколкото за трети лица се признават лица, индивидуализи-

рани в договора, а не въобще на всички правни субекти (Мозолин и Фарнсворт, 

1988, с. 172). 

На трето място, договорното задължение е насочено към постигането на 

определени правни резултати в сферата на интересите на страните по договора, 

а в случаите, допустими от закона – и на трети лица. Такива може да бъдат при-

добиването на право на собственост върху вещ, строителството на сгради, из-

вършването на услуги и т.н. Задължението, произтичащо от договора, не трябва 

да засяга правата и законните интереси на останалите субекти. 

На четвърто място, договорното задължение по своето съдържание пред-

полага извършване на действия или въздържане от действия от страна на длъж-

ника за изпълнение на възложеното му от кредитора. 

На пето място, договорното задължение в своята основа има имуществен 

характер. Неговата главна цел е да обслужва стопанския оборот. Това обаче не 

означава, че предмет на договора не могат да бъдат и неимуществени блага. 

Може да се приеме за преодоляно схващането, което отрича възможността неи-

муществени блага да бъдат предмет на договора. Върховният касационен съд, 

ОСГТК, с Тълкувателно решение № 4 от 2012 г.
1
 прие, че договорната отговор-
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ност може да обхваща и неимуществени вреди, с което преустанови дългого-

дишната практика в обратната насока и отразява съвременната защита на неи-

муществения интерес на кредитора, застъпена и в практиката на Съда на ЕС 

(дело C-168/00 Leitner v. TUI
2
). 

Определени социални отношения остават извън сферата на правното регу-

лиране. Такива са отношенията на любов, приятелство, социални ангажименти 

като уговаряне на вечеря, разходка в парка, организиране на екскурзия и други. 

Тези отношения не са договори, те могат да бъдат изпълнявани само добровол-

но и интересът на неудовлетворената страна не заслужава правна защита. Кри-

териите за отделянето на тези обществени отношения са както обективни, така 

и субективни. При тях липсва намерение за правно обвързване. Дори и когато 

са налице индикации за намерение за правно обвързване (например уговорена 

от страните неустойка), трудно би могла да бъде оценена претърпяната вреда 

при неизпълнението им. Липсата на намерение за правно обвързване обяснява 

защо определени социални ангажименти, включително в семейното право, не са 

договор. Семейството е една общност, самостоятелна икономическа единица, в 

която членовете имат общи ресурси. Самото предназначение на семейните от-

ношения се гради на координиране на общите дейности и използване на общите 

ресурси. От друга страна, ако членове на семейството се съгласят да поемат 

задължения, които не са им вменени по закон, бихме могли да поддържаме, че е 

налице договор (Von Mehren, А. 1982, pp. 25 – 27). 

4. Особености на договора в съвременните отношения 

В съвременността се открояват редица специфични изисквания към дого-

вора като юридически факт и като правоотношение. 

Първо,  наблюдава се засилена закрила на икономически по-слабата стра-

на в правоотношението – на потребителя, на работника или служителя. Задача 

на съвременното право е да осигури социална справедливост, като икономичес-

ки по-силната страна се задължи да следи за интересите на по-слабата (Вж. 

Zweigert, Koetz, 1998, p. 332). Договорът вече не се сключва между субекти с 

еднаква икономическа мощ и по-слабата страна по договора следва да бъде за-

щитена. Едно от средствата за постигането на подобна защита са задълженията 

за предоставяне на предварителна информация като изисквания за процедурна 

справедливост. От това логически следва, че ако страните по договора са на-

пълно информирани и с еднаква договорна мощ при сключването му презумп-

цията е, че съдържанието на договора е в техен интерес и е справедлив. Тогава 

се прилага максимата Qui dit contractuel dit juste.  
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Второ, в много случаи същинско преговаряне преди сключването на дого-

вор липсва, а нерядко се наблюдава договорна принуда, съчетана или не с пред-

варително определяне на условията по договора. Тя се изразява или в задълже-

ние за договаряне или в задължение за престиране, без да е проявена воля за 

договаряне. Например договорите, които се сключват при принудително от-

чуждаване на недвижими имоти за държавни нужди, присъединяването към 

колективни договори, където съдържанието е предварително установено и су-

бектът само може да избира дали да се присъедини към договора или не.  

Трето, съдържанието на договорите в съвременността става все по-сложно 

и трудно разбираемо не само за потребителите, но и за малкия и средния биз-

нес. Клаузите на договорите при общи условия нерядко се изготвят предвари-

телно от икономически по-силната страна, като на практика другата страна не 

участва в процеса на преговарянето. Възможно е съдържанието на договора или 

част от него да е предварително установено от публичноправен субект – напри-

мер при обществените поръчки, където са установени параметри на цени на 

стоки и услуги. Възможна е и принуда на договаряне, където волята на едната 

страна липсва – например общественият превозвач е задължен да сключи дого-

вор при условията, предвидени в закон или от изпълнителна агенция. 

Четвърто, договорът е справедлив, ако са спазени всички процедурни пра-

вила, които гарантират свободното формиране на волята на всяка една от страни-

те. Т.е. ако всяка от страните действа свободно и независимо от влиянието на 

другата страна или на трето лице, договорът е валидно сключен (Калайджиев, 

2013, с. 68). Тук се включват изискванията за дееспособност и възможност на 

страната да разбира и ръководи постъпките си, липса на грешка, измама, заплаш-

ване, крайна нужда и явно неизгодни условия (Митев,  2007, с. 91). Процедурната 

справедливост би могла да бъде усъвършенствана чрез въвеждане на нови или 

разширително тълкуване на нормите относно съществуващите основания за уни-

щожаемост на договора също биха могли да бъдат постигнати по-справедливи 

резултати, без да се променя съществуващата правна уредба (Митев, 2007, с. 91). 

Договорът се разглежда като средство за съдействие, при което е необхо-

димо всяка от страните да се грижи не само за своя собствен интерес, но и за 

интересите на другата страна (Вж. Zweigert, Koetz, 1998, p. 332). Договорът е 

правна връзка, основана на сътрудничество, при отчитане интереса на контра-

хента и справедливостта. По този начин би се постигнало по-добро разпределе-

ние на рисковете между страните по договора и обществото като цяло. 

Важно е да не се забравя, че независимо от измененията в социално-

икономическото развитие конструкцията на договора остава устойчива (Бра-
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гинский, Витрянский, 2007, с. 14). В основата на договора стои съгласието на 

страните, поради което в гражданското право преобладават диспозитивните 

норми. Но съвременните правни системи не могат да взимат под своя защита 

всеки договор, без да се вглеждат в неговото съдържание само защото е склю-

чен при спазване на правилата за сключването му чрез предложение и приемане 

(Zweigert, Koetz, 1998, p. 332). Както посочват руските учени Брагинский и 

Витрянский ограниченията на автономията на волята от законодателя при 

сключването на договора посредством въвеждането на императивни правни 

норми може да преследва три цели. Първата е да се защити по-слабата страна в 

правоотношението. Втората – да се защитят интересите на трети лица (най-вече 

реални или потенциални кредитори), като по този начин се гарантира устойчи-

вост на гражданския оборот като цяло. Третата цел е да се защити действащия в 

страната правопорядък и други, имащи особена значимост ценности. В първата 

група попадат случаите laesio enormis, правото на съда да намали неустойката, 

ако е прекомерно голяма в сравнение с настъпилите вреди. Във втората група са 

Павловия иск, необходимостта от изрично съгласие на кредитора за промяна на 

неговия длъжник, при прехвърляне на търговско предприятие – задължение да 

се уведомят кредиторите. В третата група са нормите, които обявяват за недейс-

твителни договорите, които противоречат не само на правопорядъка, но и на 

обществените нрави (Брагинский, Витрянский, 2007, с. 92). Такива са изисква-

нията за форма на сделките, противоречието с морала и добрите нрави. Страни-

те по договора по презумпция най-добре познават своите интереси и поради 

това в сферата на частното право законодателят им дава най-голяма свобода на 

преценка при вземането на решения. Частното право има за задача да защити и 

организира индивидуалните интереси и при изпълнението на тази задача най-

близо до тези интереси са наблюдението, преценката и решението на засегнати-

те лица (Апостолов, 1937, с. 1).   

Необходимо е намесата на законодателя да е минимална – само в рамките, 

необходими за постигането на поставената цел и да не я надхвърля.  Защото в 

съвременността се наблюдава и тенденция на свръхрегулация на определени 

граждански правоотношения, която е притеснителна. Да вземем например Про-

екта за Регламент за общо европейско продажбено право
3
. Прави впечатление 

засилената до крайност защита на потребителите, която се съдържа в Регламен-

та. Забранителният списък с неравноправни клаузи (чл. 82 – 85 от Проекта) в 

договорите с потребителите е още по-дълъг от този, който е възприет в Дирек-

тивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори
4
. В литера-

турата се посочва, че предвидената защита на потребителите би направила Рег-
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ламента непривлекателен за бизнеса и би отблъсналa бизнеса от сключването на 

договори по Регламента (Posner, 2013, p. 268). 

Както посочват руските учени Брагински и Витрянский съвместното съ-

ществуване на диспозитивни и императивни норми се явява важно условие за 

нормалното развитие на пазарната икономика (Брагинский, Витрянский, 2007, 

с. 98).  

Заключение  

Договорът като класически институт на частното право запазва своята роля 

на средство, с което се осъществява размяната на блага в гражданския и търгов-

ския оборот поради устойчивото му развитие през вековете. Следва да се под-

чертае, че съгласието на страните и намерението за правно обвързване са опре-

делящи за договора като юридически факт, от който настъпват желаните от 

страните правни последици. Наред с тези фундаментални изисквания към 

сключването на договор се включват нови, които са отражение на съвременните 

социално-икономически процеси в обществото. Те се явяват необходим корек-

тив в случаите, когато договорът се сключва между страни, които не са равно-

поставени или не разполагат с достатъчно предварителна информация за 

сключването му, осигурявайки по този начин желания от законодателя баланс 

между тях. Договорът касае не само страните по него, но и обществото като 

цяло. Ето защо той се явява средство за съдействие и сътрудничество в общест-

вото, при което законодателят взима под внимание и обществения интерес като 

коректив в съдържанието на договора. 
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SOME PECULIARITIES IN DEFINING 

THE NOTION OF CONTRACT 

Tanya YOSIFOVA 

Abstract 

In the present article some peculiarities of the notion of contract are being analyzed– 

those which are fundamental and have been preserved till nowadays and others which reflect 

its contemporary development. Special attention is drawn to the legal definition according to 

the Bulgarian law, and some critical notes to it and the definition of the author is presented. 

The contemporary development of the social relations leads to enrichment with new 

characteristics of the notion of contract which pursue different goals - to protect the weaker 

party, to ensure the speed of the civil and commercial exchange, etc. 

Key words: contract, consent, intention for legal contracting. 


