
 

 

 

 

 
 

 

ИЗЛИЗА ОТ 1957 Г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 



РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 

Данчо Данчев  − главен редактор, Икономически университет, Варна, България 
Христо Мавров  − зам.-главен редактор, Икономически университет, Варна, България 
Росица Заркова  – технически секретар, Икономически университет, Варна, България 

E-mail: sp.Izvestiya@ue-varna.bg 
Телефон: 0882 164 848 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 

Абдел-Бадех Салем ,Университет Ейн Шамс, Кайро, Египет 
Ада Мирела Томеску, Университет на Орадеа, Румъния 
Анатоли Ковалев, Одески държавен икономически университет, Украйна 
Андрияна Андреева, Икономически университет , Варна, България 
Анибал Скаварда, Американски университет, Шарджа, ОАЕ 
Веселин Хаджиев, Икономически университет, Варна, България 
Веселина Димитрова, Икономически университет, Варна, България 
Владимир Сълов, Икономически университет, Варна, България 
Владимир Жечев, Икономически университет, Варна, България 
Галина Савина, Национален технически университет, Херсон, Украйна. 
Джовани Ладжойа, Университет Алдо Моро, Бари, Италия 
Здислав Полковски, Университет по предприемачество и технологии, Полковице, Полша  
Зоя Младенова, Икономически университет, Варна, България 
Иван Желев,Икономически университет, Варна, България 
Илиан Минков, Икономически университет, Варна, България 
Ионел Бостан, Университет „Стефан Велики“, Сучава, Румъния 
Ирина Брусакова, Държавен инженерно–икономически университет, Санкт Петербург, 
Русия 
Магдалена Качниевска, Варшавско училище по Икономикс, Варшава, Полша 
Марек Павлак, Католически университет, Люблин, Полша 
Мария Станимирова, Икономически университет, Варна, България 
Михал Стоянов, Икономически университет, Варна, България 
Надя Костова, Икономически университет, Варна, България 
Николас Екзадактулос, Технологически институт, Солун, Гърция 
Рекай Один, Университет на Сараево, Босна и Херцеговина; Национална полицейска ака-
демия, Турция 
Рене Тимблемонт, Савойски университет, Франция; Женевски университет, Швейцария 
Росела Бардази, Университет на Флоренция, Италия 
Росен Николаев, Икономически университет, Варна, България 
Силвия Парушева, Икономически университет, Варна, България 
Силвия Свеженова, Бизнес училище на Копенхаген, Копенхаген, Дания 
Събка Пашова, Икономически университет, Варна, България 
Таня Дъбева, Икономически университет, Варна, България 
Татяна Костова, Университет на Южна Каролина, САЩ 

Тихана Скринярич, Университет в Загреб, Хърватия 
Фотис Мисополус, Университет на Шефилд, Великобритания 
Хенрик Егбър, Университет по приложни науки Анхалт, Бернбург, Германия 
Христина Благойчева, Икономически университет, Варна, България 
Христо Мавров, Икономически университет, Варна, България 
Цвета Зафирова, Икономически университет, Варна, България 



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

1. Десислава Калчева  
 Българските общини в условията на кризата, 

 свързана с разпространението на COVID-19  ...................................................... 5 

 

2. Андрияна Андреева, Галина Йолова 
 Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата 

 на дигитализация и използването на изкуствен интелект  ............................... 22 

 

3. Дарина Димитрова, Живка Матеева  
 Административен контрол и административнонаказателна 

 отговорност за защита на потребителите  .......................................................... 36 

 

4. Величка Маринова 
 Изследване показателите на качеството 

 на нискограмажни рециклирани картонени опаковки  ..................................... 54 

 

5. Константин Калинков 
 Силата на творческия дух отразена 

 в монографиите „Градоустройство“ – теория и практика  ............................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O N T E N T S  

 

1. Desislava Kalcheva  
 Тhe Bulgarian Municipalities in the Face of the Crisis Related 

 to the Spread of COVID-19  ..................................................................................... 5 
 

2. Andriyana Andreeva, Galina Yolova 
 The Labour-Law Principles – Evolution and Transformation in the Era 

 of Digitalization and Using of Artificial Intellect  ................................................. 22 

 
3. Darina Dimitrova, Jivka Mateeva 
 Role of the Administrative Control and the Administrative-Penal 

 Liability for the Consumer Protection  ................................................................... 36 

 

4. Velichka Marinova 
 Study of the Quality Indicators of Recycled 

 Low-Weight Cardboard Packages  ......................................................................... 54 

 

5. Konstantin Kalinkov 
 The power of creative spirit as reflected 

 in the „Urban structure“ monographs – theory and practice  ................................. 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Известия списание на Икономически университет 1 (2020) 

 

ИЗВЕСТИЯ 

списание на Икономически университет – Варна 

http://journal.ue-varna.bg 

 

5 

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАТА, 

СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

 

Десислава КАЛЧЕВА
 1
 

 
 ________________________  
1  Факултет Математика и информатика, Софийски университет Св. Климент Охридски, 

София, България. E-mail: d.kalcheva@gmail.com 

JEL H25, H30, H71, H72, H77  Резюме 

Ключови думи: 

местно управление; Бълга-

рия; криза; COVID-19; фи-

нансови мерки. 

 Настъпващата криза, свързана с разпространението на COVID-

19, дава отражение не само върху личния живот на население-

то, но и оказва съществен натиск върху малките и средните 

предприятия, държавния бюджет, бюджетите на общините и 

икономическото развитие в световен и национален план. Нас-

тоящото изследване е посветено на мерките, които предприе-

мат българските общини във връзка със смекчаване на удара 

на кризата и защита на своите граждани, както и на потенци-

алните финансови тежести, които местните власти ще понесат 

през идващите месеци. Целта на настоящата статия е да се 

анализират мерките, които общините приемат във връзка с 

борба с вируса COVID-19 и на следващо място да се очертаят 

основните потенциални рискове, свързани с устойчивостта на 

местните бюджети. Разработката предлага анализ на измене-

нието на общинските приходи и разходи по време на послед-

ната финансово-икономическа криза от 2009-2010 г., като 

задачата е да се проследи влиянието на кризата върху общинс-

ките бюджети. В разработката са разгледани и предприетите 

мерки за подпомагане на местните и регионалните власти в 

Европейския съюз, налагащи се от разпространението на 

COVID-19. В края на статията се предлагат добри практики, 

които биха могли да бъдат използвани. 
 

© 2020 Икономически университет – Варна

Цитиране: КАЛЧЕВА, Д. (2020) Българските общини в условията на кризата, свързана с 
разпространението на COVID-19. Известия. Списание на Икономически университет – 
Варна. 64 (1). с. 5 - 21. 
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Въведение 

През последните месеци светът се сблъсква с невиждана през последните 

десетилетия криза, свързана с разпространението на вирусна инфекция. Щетите, 

които нанася този вирус, са на първо място върху здравето на населението, а след 

това и върху световната, международната и националната икономика. Лидерите 

на европейските държави обсъждат различни икономически и финансови мерки, 

чрез които да подкрепят малките и средните предприятия, както и да запазят ра-

ботните места на жителите на отделните държави. Приемат се финансови схеми 

за запазване на отделни секторни предприятия, за осигуряване ликвидност на 

бизнеса, за осигуряване на допълнително финансиране на населението.  

Успоредно с това общините са натоварени с нелеката задача да  се погри-

жат и да опазят своето население, както и да предложат и приложат адекватен 

набор от мерки. Наред с държавата местните власти също трябва да осигурят 

пакет от икономически и финансови мерки, свързани с подпомагането на мест-

ното население. Целта на настоящата статия е да се анализират мерките, които 

общините приемат във връзка с борба с вируса COVID-19 и на следващо място 

да се очертаят основните потенциални рискове, свързани с устойчивостта на 

местните бюджети. Анализирани са финансово-икономически данни за местни-

те бюджети от последния кризисен период 2009-2010 г. и са посочени основни-

те изменения в общинските финанси в резултат на кризата. Представени са 

примери за осигуряване на допълнителна помощ на общините и регионите в 

различни европейски държави. Предложени са групи от мерки, които местните 

власти могат да предложат под формата на финансови облекчения за своите 

граждани и местен бизнес, и мерки, които могат да бъдат насочени в посока 

финансови облекчения за самите общини.  

1. Методология и данни 

Данните, които се ползват в изследването, са на база оповестени мерки от 

страна на българските общини, финансови отчети за минали години на местни-

те власти, финансови данни от базата данни на Министерството на финансите, 

решения на Европейската комисия за преразпределяне на европейски фондове, 

ЕВРОСТАТ, Националното сдружение на общините в България, данни, предос-

тавени от международни и европейски институции.  

Осъществен е анализ на представителна извадка на общини, които към 

края на месец март 2020 г. са обявили и предприели мерки, свързани с предотв-

ратяване и ограничаване на щетите от COVID-19. Осъществен е дескриптивен 
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анализ, направено е групиране на отделния тип мерки, които са приложени. 

Оценени са потенциалните финансови рискове за общинският бюджет, като е 

направен ретроспективен анализ. Изследвани са изменения, настъпили в об-

щинските бюджети във връзка с последната финансово-икономическа криза от 

2009-2010 г. Периодът на изследване е 2007-2018 г. Целта е да се проследи по-

дълъг времеви ред, съдържащ информация за поведението на местните приходи 

и разходи, изменението на брутния вътрешен продукт (БВП) по време криза и 

икономически подем. За анализа е използвана базата данни на Министерството 

на финансите и Националния статистически институт.  

Направен е опит да бъдат разграничени основните източници на собствени 

приходи, които могат да бъдат намалени в резултат на предприети финансови 

стимули за хората и бизнеса. Изследвани са потенциалните източници на касови 

разриви в общинските бюджети.  

Анализирани са мерките в държави в Европейски съюз, свързани с финан-

сово подпомагане на местните и регионалните власти в условията на пандемия. 

Предложени са мерки за подпомагане на общините в условията на разпростра-

нение на COVID-19.  

2. Резултати  

1. Оценка на предприетите от общините мерки във връзка с разпростра-

нението на вируса COVID-19  

Общините са отговорни за осигуряване на безопасността на своето населе-

ние и неотложните мерки, които се предприемат от всички местни власти за 

обезопасяването и дезинфекцирането на градска среда, публичен транспорт и 

др. Местните власти имат ангажименти и към всички социално уязвими групи в 

общината, като в условията на кризата се оказва изключително важно осигуря-

ването на социален патронаж и грижа. 

Бързото разпространение на COVID-19 поставя общините в България в ус-

ловия на вземане на своевременни решения. В кратки срокове част от местните 

власти предприемат неотложни, но адекватни мерки. Те могат да бъдат разде-

лени условно, на първо място – в посока запазване здравето на местното насе-

ление и опазване на уязвимите групи, на второ място – фискални мерки, насо-

чени към финансови облекчения за местните жители и бизнес. 

В таблица 1. и таблица 2. са посочени примерни мерки, които са предприе-

ти от част от общините в България.  
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Таблица 1 

Мерки, предприети от българските общини във връзка 

с разпространението на COVID-19 към 31.03.2020 г. 

(в посока запазване здравето на местното население  

и опазване на уязвимите групи) 

Тип мярка 
Общини, които 

са въвели мерките 
Източник 

на финансиране 
Организиране на домашно-социален 
патронаж и осигуряване на продукти и 
грижа за най-възрастната част от насе-
лението. Осигуряване на услуга личен 
асистент 

Поморие, Елена, Сви-
ленград, Враца, Правец  

Собствени бюджетни 
средства, средства по 
европейски програми 

Създаване на дарителски сметки и 
организация на телефонни линии за 
информация и помощ на нуждаещите 
се 

Поморие, Бургас, Варна, 
Сливен 

Собствени бюджетни 
средства 

Преустановяване дейността на всички 
открити и закрити пазари 

Сливен n/a 

Дезинфекция на населените места Всички общини 
Собствени бюджетни 
средства 

Създаване на организация на телефон-
ни линии за информация и помощ на 
нуждаещите се 

Поморие, Бургас, Сто-
лична община и др.  

Собствени бюджетни 
средства 

Автоматични диспенсъри за осигуря-
ване на дезинфекционна течност на 
входовете на големите магазини 

Бургас 
Собствени бюджетни 
средства 

Осигуряване на еднократна финансова 
помощ на крайно нуждаещите се 

Казанлък, Нова Загора 

Собствени бюджетни 
средства или лични 
средства на общински 
съветници и кмет 

Осигуряване на допълнителни дезин-
фектанти за жилищни сгради 

Бургас, Варна, Хасково 
Собствени бюджетни 
средства 

Подкрепа за местни болници 

Троян, Поморие, Сун-
гурларе, Свищов, Гене-
рал Тошево, Казанлък, 
Русе 

Дарения, собствени 
бюджетни средства 

Източник: Интернет страниците на съответните общини. 

 

Впечатление прави, че големите общини въвеждат и предлагат първи мер-

ки за подкрепа на местното население, но се наблюдават и по-малки общини, 

като Казанлък и Нова Загора, които въвеждат адекватни мерки. Това показва, че 

местните власти са инициативни и търсят разнообразни възможности за подк-

репа на местното население независимо от своята големина и бюджет.  
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Във връзка с нарастващата потребност от разширяване на услугата „осигу-

ряване на домашно-социален патронаж“ и на база ограничените собствени ре-

сурси на общините в направление „Социално подпомагане“ местните власти 

могат да потърсят допълнителен ресурс от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. Общините могат да получат финансиране за патронажна 

грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания 

и хора в риск във връзка с разпространението на вируса. Подкрепата за най-

нуждаещите се, реализирана по Компонент 3 на процедура „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. Сумата, която е предвидена за всички общини, е в размер 

на 45 млн. лева. По проектите общините ще могат да наемат персонал за пре-

доставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Общи-

ните в България, които вече имат сключени договори с програмата, са 156. Те 

могат да кандидатстват за бързо усвояване на средствата чрез подписване на 

допълнителни споразумения. Този допълнителен източник на финансиране 

подкрепя изпълнението на част от мерките, свързани с опазване здравето на 

уязвимите групи, и подпомага по-бедните и малки общини, които нямат доста-

тъчно допълнителни ресурси.  

Таблица 2 

Мерки, предприети от българските общини във връзка 

с разпространението на CОVID-19 към 31.03.2020 г. 

(под формата на финансови облекчения за местните жители и бизнеса) 

Тип финансова мярка 
Общини, които 

са въвели мерките 
Отмяна на синя и зелена зона и безплатно паркиране на 
общински паркинги 

Столична община, Пазар-
джик, Монтана, Варна 

Задълженията за патентен данък на всички физически 
лица и еднолични търговци за периода, в който обектите 
са били затворени на основание на заповедта на извън-
редното положение, се преизчисляват в посока намалява-
не на задълженията 

Петрич, Казанлък 

Освобождават се от наем обектите – общинска собстве-
ност, които ще бъдат затворени на основание заповедта на 
МЗ във връзка с извънредното положение 

Петрич, Сливен, Пазарджик, 
Харманли, Поморие 

За срока на извънредно положение в страната няма да 
бъдат дължими такси за детски градини 

Петрич, Поморие, Варна 

Преустановяване на събирането на такса тротоарно право 
от началото на въвеждане на извънредното положение до 
края на годината 

Пловдив, Русе, Казанлък, 
Варна, Харманли, Поморие 
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Разсрочване до края на годината на всички дължими кон-
цесионни такси на обекти за 2019 г. За 2020 година такси-
те ще бъдат начислявани пропорционално само за време-
то, в което обектите са работили 

Пловдив 

Заведения, които ползват под наем общински паркинг, да 
бъдат освободени от плащането му за времето, в което не 
работят 

Пловдив 

Преустановяване на плащането на патентен данък за 3 
месеца до края на май 2020 г.  

Пловдив 

Такса битови отпадъци за търговските фирми да се изчис-
лява пропорционално на работещите месеци 

Казанлък 

5% намаление на данъците на физическите лица за цялата 
година 

Казанлък 

Източник: Интернет страниците на съответните общини. 

 

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното поло-

жение до 30 юни 2020 г. се удължава срокът за ползване на 5% отстъпка от 

дължимите от физически и юридически лица данъци върху недвижимите имоти 

и данък върху превозните средства, при условие че данъкът за цялата година се 

плати в този срок. 

Както става видно от посочените данни в табл. 1 финансовите мерки, които 

предприемат общините, са насочени основно в посока удължаване на срока на 

отстъпката за плащане на задължения по местни данъци и такси и отпадане 

задълженията на бизнеса под формата на патентен данък, наеми на общинска 

собственост и на тротоарно право. Големите общини въвеждат и мерки, свърза-

ни с отмяна на синята и зелената зони.  

Следва да отчетем, че така приложените мерки не биха създали съществе-

ни рискове за финансовата стабилност на общинските бюджети, тъй като те 

съставляват малък дял от общинските приходи. Например приходите от патен-

тен данък съставляват едва 4% от местните данъчни приходи на общините в 

България и под 1% от общите общински приходи (Калчева, 2019). Приходите от 

такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и други за 2018 г. са в размер 

на около 36 млн. лв. и съставляват около 4% от приходите от такси на общините 

(822 млн. лв.) и едва 0.5% от общинските приходи. По-съществен риск се иден-

тифицира в случай на забавяне на плащанията за местни данъци. По-голямото 

забавяне представлява предпоставка за генериране на временни касови разриви. 

Основните рискове върху общинските бюджети произтичат от влошаване 

на макроикономическите показатели, икономическата конюнктура в самата 

община и от влошаващото се финансово състояние на населението в съответна-
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та общност. По данни на Министерството на труда и социалната политика бро-

ят на безработните в страната расте с бързи темпове. В общините с традицион-

но развит местен туризъм се очаква липса на приходи в сектора. Кризата засяга 

значителен дял от секторите в страната като ресторантьорство, транспортна 

дейност, хотелиерски сектор, културни мероприятия и др.  

Част от риска пред местните бюджети произтича от намаляване на заетост-

та на местното население и намаляване дейността или фалитите на бизнес сек-

тори с местно значение. В резултат на увеличаване на безработицата местното 

население може да изпита ликвидни проблеми при изплащане на задълженията 

си за местни данъци и такси. Местният бизнес е по-голям данъкоплатец и фалит 

или преустановяване на работата на големи секторни предприятия ще доведе до 

липса на постъпления от данък върху недвижимото имущество и от такса бито-

ви отпадъци. Това от своя страна ще създаде недобори и ще доведе до ликвидни 

проблеми на общините и временни касови разриви. 

Допълнителен риск, разбира се, идва от намаляване на размера на държав-

ните субсидии. Такъв тип намаляване е правено през 2010 г. при консолидация-

та на държавния бюджет и актуализацията на държавните трансфери за общи-

ните. 

2. Оценка на фискалните показатели на общините през 2007-2018 г. 

За да се покаже пример за влиянието на влошаващите се макропоказатели 

върху местните бюджети, е разгледана последната финансова криза. В графика 

1 е представено изменението на дела на местните приходи, местните разходи и 

БВП. Посочени са основните промени, които произтичат в общинските бюдже-

ти. 
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Източник: Министерство на финансите, изчисления на автора. 

Графика 1. Динамика на местните приходи 

и разходи и ръст на БВП за периода 2007-2018 г. 

 

Данните, които представя графиката, показват че България навлиза в кри-

зата 2009-2010 г. след отчетен добър икономически растеж. Неблагоприятната 

финансова среда оказва негативно влияние върху местните бюджети през 2009 

и 2010 г. Нивото на местните разходи, отчетени през 2009 г., се доближава до 

нивата от 2008 г., но свиването през следващата 2010 г. е по-осезаемо и е в раз-

мер на около 7%. Това, от една страна, се дължи на намалението в събираемост-

та на местните данъци и такси и от друга страна – от намалението на държавни-

те трансфери в резултат от актуализацията през 2010 г. Голяма част от общини-

те преустановяват изпълнението на инвестиционни проекти от капиталовата 

местна програма. 

Общинските приходи намаляват през 2009 г. с около 4%. Основна причина 

за това е спадът на постъпленията от данък придобиване имущество по дарение 

и възмездни имоти. На графика 2 е представено изменението на общинските 

приходи за периода 2007-2018 г.  
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Източник: Министерство на финансите, изчисления на автора. 

Графика 2. Изменение на общинските приходи за 2007-2018 г. 

 

През 2009 г. и 2010 г. се отчита спад основно при приходите от местни да-

нъци. Общините получават по-малко приходи от данък възмездно придобиване 

на имоти в резултат на намалялата активност на пазара на недвижимите имоти. 

Общият размер на приходите от този тип данък спадат от 363 млн. лв. през 2008 

г. до 170 млн. лв. през 2010 г. Приходите от такси остават на относително пос-

тоянни равнища през изследвания период.  

Следва да се отчете, че през 2010 г. в резултат на актуализацията на дър-

жавния бюджет трансферите за общините намаляват с около 100 млн. лв. В таб-

лица 3 са посочени основните изменения по видове трансфери. 

Таблица 3 

Актуализация на общинските трансфери през 2010 г. 

В хил. лв. ЗДБ 2010 ЗИДЗДБ 2010 Изменение 

Обща субсидия за делегирани от 
държавата дейности 

1,876,907.60  1,814,722.10  62,185.50  

Обща изравнителна субсидия 242,617.00  217,660.40  24,956.60  

Трансфери за зимно поддържане и 
снегопочистване 

14,600.00  14,052.00  548.00  
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Целева субсидия за капиталови раз-
ходи 

122,600.00  110,210.00  12,390.00  

Общо трансфери 2,256,724.60  2,156,644.50  100,080.10  

Източник: ЗДБ 2010 и ЗИДЗДБ2010, изчисления на автора. 

 

Актуализацията на бюджета допълнително натоварва местните бюджети и 

поставя голяма част от общините в България в затруднено финансово положе-

ние. Намаляването на сумата за обща изравнителна субсидия е предпоставка за 

създаването на временни касови разриви и за натрупване на просрочени задъл-

жения. Просрочените задължения на общините достигат до 197 млн. лв. в края 

на 2009 г., а в края на 2011 г. нарастват до 207 млн. лв. В допълнение на рест-

рикциите и ефектите на кризата се приемат промени в Закона за общинския 

дълг и лимита за годишни разходи по обслужване на дълга се намалява от 25% 

на 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравни-

телна субсидия.  

Основните заключения за изменението на финансовите показатели на мес-

тните власти, които могат да се направят за периода на предходната финансова 

криза са: 

1. Намалената икономическа активност води до забавени и/или намалени 

плащания на задължения за местни данъци и такси от физически лица и бизнеса; 

2. Натрупват се просрочени задължения и се създават ликвидни проблеми 

за общините; 

3. Преустановява се изпълнението на инвестиционната програма на мест-

ните власти; 

4. Държавата не прилага мерки по финансово подпомагане на местните 

власти, дори напротив, чрез актуализация на държавния бюджет съкращава 

разполагаемите средства от държавните трансфери: 

5. На база законови промени се ограничава достъпът до дългово финанси-

ране на малките и средните общини чрез намаляване на лимита за годишни 

плащания по дълга.  

За разлика от българския пример, в редица европейски държави се създават 

специални програми в подкрепа на местните и регионалните власти. Разпреде-

лят се средства под формата на различни механизми, целящи подкрепа на мест-

ните финанси, в т.ч. компенсиране на спада на местните приходи и ръста на 

местните разходи. През 2009 г.  например албанските, британските, датските, 

финландските, норвежките, полските, словашките и шведските правителства 

компенсират местните власти за спадащи приходи и увеличени разходи отчасти 
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чрез преднамерена антициклична политика и отчасти като автоматичен резул-

тат от формули за изравняване. Датските фискални правила изискват общите 

субсидии да бъдат антициклични. Субсидиите за местните и регионалните влас-

ти в Норвегия нарастват с 1,2 милиарда крони.  

Централните правителства на 14 държави от ЕС предоставят съществена 

подкрепа на местните и регионалните власти. Значителни помощи за местната 

власт отделя правителството в Германия (както за провинциите Länder, така и за 

местните власти), в Литва, Швеция и Люксембург. Приема се, че в повечето 

страни, в които нетните трансфери към субнационалните власти се увеличават, 

се наблюдава по-ограничена рецесия с малка продължителност и по-

лимитирана необходимост от фискална консолидация (European Commission, 

2015, p. 152). 

Все пак следва да отчетем, че мерки по консолидация се прилагат не само в 

България. В доклад на Kenneth Davey се посочва, че за разлика от гореспомена-

тите правителства, България намалява трансферите за делегирани услуги (обра-

зование, социални услуги, здравеопазване и др.) с 10% през 2009 г. Също през 

2009 г. Сърбия намалява трансферите за местните власти с 15 млрд. динара 

(равна на 8,5% от общите приходи), Естония намалява своя фонд за изравняване 

с 20%.  В Латвия субсидиите за предучилищно образование и поддържане на 

пътища не се изплащат. Ирландското правителство намалява трансферите с 

общо предназначение за общините с 9,6%.  

Приема се, че държавите предприемат мерки съобразно своите финансови 

възможности и с оглед запазване на фискална диспицплина на държавно ниво и 

поддържане добри нива на показателите на Маастрихските критерии. Въпреки 

това, остава отворен въпросът дали не са съществували допълнителни източни-

ци за финансиране на местните власти по време на финансовата криза от 2009-

2010 г.  

Както се посочи по-горе, експерти, оценяващи ефектите на мерките, които 

държавите приемат в подкрепа на местните и регионалните власти, са на мне-

ние, че благодарение на допълнителните трансфери и помощи, субнационални-

те правителства излизат по-бързо от кризата. 

3. Мерки за подпомагане на местните и регионалните власти в някои ев-

ропейски държави 

Поради различната специфика на кризата, породена от COVID-19, държа-

вите, местните и регионалните власти обособяват и прилагат различен тип мер-

ки за финансово подпомагане на общините. Направен е преглед на мерките въз-

приети в някои европейски държави. 
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� В Република Хърватска, правителството одобрява отпускането на без-

лихвени кредити на местните власти за справяне с последици от кризата, поро-

дена от разпространението на вируса COVID-9. 

� Правителството на Великобритания осигурява под формата на трансфе-

ри за местните власти сумата от 1,6 милиарда паунда допълнително финансира-

не с цел адекватна реакция на натиска на коронавируса (COVID-19) и подкрепа 

за предоставянето на всички общински услуги.  

� В Полша се въвеждат промени и опростяване на правилата за обществе-

ни поръчки с цел по-бързо осъществяване на доставки, необходими за противо-

действие на COVID-19. 

� В Румъния се приемат мерки за промяна на срокове и условия за изпъл-

нение на договори за безвъзмездна финансова помощ при доказване на форс-

мажорни обстоятелства, свързани с разпространението на вируса. 

� Съветът на Европейския съюз приема два законодателни акта за бързо от-

пускане на средства от бюджета на ЕС за справяне с кризата, предизвикана от 

COVID-19. Един от актовете изменя правилата на структурните и инвестиционните 

фондове, а другият разширява обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС. Инвестици-

онната инициатива в отговор на короновируса дава на държавите членки достъп до 

37 млрд. евро от средствата за сближаване за укрепване на здравните системи, как-

то и за подкрепа на малките и средните предприятия, краткосрочните схеми на 

работа и услугите в рамките на общността. Около 8 млрд. евро от общата сума ще 

се осигури от неизразходваното авансово финансиране през 2019 г. по линия на 

структурните фондове Новата мярка позволява на държавите членки да изразход-

ват неизползваните средства за смекчаване на последиците от пандемията, вместо 

да ги връщат в бюджета на ЕС. Други 29 млрд. евро ще бъдат изплатени на ранен 

етап от суми, които иначе щяха да бъдат дължими по-късно тази година. Средства-

та ще бъдат предоставени от 1 февруари 2020 г. за покриване на вече направени 

разходи за спасяване на човешки живот и за защита на гражданите. Част от средст-

вата са насочени именно към местните и регионалните власти в ЕС. 

4. Предложения за финансови мерки, насочени към българските общини 

На база прегледа на действащото законодателство и постигнатите решения 

на европейско ниво българските общини имат достъп до следните алтернативни 

източници за допълнителна финансова помощ: 

1. В хипотеза на възникване на временни касови разриви опция, предвиде-

на в Закона за публичните финанси, за ползване на временен безлихвен заем. 

Съгласно Закона при временни касови разриви по бюджетите на първосте-

пенните разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, ми-
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нистърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на цент-

ралния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата 

бюджетна година. 

2. Възможност за стартиране на процедура за финансово оздравяване  

Според глава 8а от Закона за публичните финанси за общини с финансови 

затруднения може да се открива процедура за финансово оздравяване с цел пос-

тигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси. Проце-

дурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до 

три години. В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интере-

сите на местната общност. 

Тези две мерки могат да бъдат ползвани в хипотеза, че държавата разпола-

га с достатъчно ресурси и може да осигури допълнителна помощ за общините 

под формата на безлихвено финансиране.  

3. Да се използват възможностите, които дават Европейските структурни и 

социални фондове. 

Общините, като основни бенефициенти по европейските програми, ще по-

лучат разширен достъп до допълнителното финансиране. Пример за спешни 

мерки и осигуряване на допълнителен финансов ресурс е Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, която бе засегната в изложението. 

4. Създаване на нови финансови схеми, насочени към местните власти – 

тази мярка може да се разработи по примера на мярката за малки и средни 

предприятия, при необходимост.  

5. Допълнително подпомагане от 20 млн. лева, отпуснати на общините с 

цел подпомогне социалния патронаж, ползван от близо 43 000 българи – тази 

мярка вече е предложена от правителството.  

В допълнение на мерките, които са описани, може да се анализират и вари-

анти за осигуряване на гратисен период за погасяване на задълженията на об-

щините, ако те изпитват съществени фискални трудности, породени от влоша-

ване на местните финанси в резултат на кризата.  Препоръчително е да се пре-

разгледат графиците за изпълнение на европейските проекти и при необходи-

мост те да бъдат също удължени.  

Заключение 

Българските общини реагират бързо и адекватно на създалата се ситуация 

и разпространението на вируса COVID-19. Анализът показа, че големите и по-

активни общини бързо намират решения и въвеждат  мерки, чрез които да под-

помогнат най-нуждаещата се част от населението и бизнеса. Считаме, че това са 



Известия 

2020  •  том 64  •  №1 

18 

т.нар. пилотни общини и в следващите седмици и други общини ще последват 

добрия пример. 

Мерките, които общините въвеждат в посока финансово облекчение на 

гражданите и бизнеса, не биха засегнали трайно стабилността на местните бю-

джети. По-трайни фискални проблеми биха се породили от спада на икономи-

ческата активност в страната, повишаването на нивото на безработицата и фа-

лити на местния бизнес. 

Основни проблеми в местните финанси, които се идентифицират на база 

анализа на общинските показатели през последната финансова криза,  са: нама-

ляване на собствените приходи; липса на достатъчно ресурс за покритие на по-

вишените разходите, особено в сферата на социалните дейности; съкращаване 

на разходите в инвестиционните програми на общините. Актуализацията на 

държавния бюджет през 2010 г. допълнително ограничава финансовия ресурс 

на общините.  

Изследваната практика на част от европейските държави показва, че във 

времена на криза централната власт създава финансови пакети и приема иконо-

мически мерки, които да подпомогнат стабилността на местните бюджети. Изс-

ледователи доказват, че в повечето страни, в които нетните трансфери към суб-

националните власти се увеличават по време на кризата, се отчита по-

ограничена рецесия, с кратка продължителност и по-ограничена необходимост 

от фискална консолидация. 

Изследваната практика за въведени мерки за справяне с последиците от 

настоящата криза показва, че държавите насочват на първо място мерките си 

към работниците, бизнеса и секторните предприятия. Това е обяснимо, защото 

до голяма степен от състоянието на бизнеса и благосъстоянието на индивидите 

зависят както държавните, така и местните приходи. В някои пилотни държави 

обаче правителството е приело пакет от мерки за финансово подпомагане на 

местните и регионалните власти. Такива примери са Хърватия и Великобрита-

ния. 

Като конкретни препоръки за подпомагане на общините от страна на цент-

ралната власт в България може да се посочат следните: осигуряване на възмож-

ност за безлихвени заеми за покриване на временни касови разриви, възниква-

щи в първото шестмесечие на годината; осигуряване на безлихвени заеми за 

общини във финансово затруднение по реда на Закона за публичните финанси; 

осигуряване на гратисен период при дълговите задължения; създаване на нови 

финансови схеми, насочени към подпомагане на местните власти.  
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ТHE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN THE FACE OF THE CRISIS 

RELATED TO THE SPREAD OF COVID-19 

Desislava KALCHEVA 

Abstract 

The beginning of the COVID-19 proliferation crisis affects not only people's private 

lives, but also puts significant pressure on small and medium-sized enterprises, the state 

budget, municipal budgets and global and national economic development. This study focuses 

on the measures taken by Bulgarian municipalities to mitigate the impact of the crisis and 

protect their citizens, as well as the potential financial burdens that municipalities would bear 

in the coming months. The research proposes an analysis of the changes in the municipal 

revenues and expenditures during the last financial and economic crisis of 2009-2010, with the 

aim of analyzing the impact of the crisis on municipal budgets and reviewing the measures 

taken to minimize financial risks. For the purpose of this study, the measures taken to support 

local and regional authorities in the European Union required by the proliferation of COVID-

19 are also considered. At the end of the study, we also suggest good practices that could be 

used.  

Key words: local governments, Bulgaria, crisis, COVID-19, financial measures. 
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 Статията анализира отражението на дигитализацията върху трудо-
воправните принципи и нуждата от тяхното доразвитие в новата 
социална среда. На базата на традиционни доктринални постановки 
и анализ на разработени документи на европейско ниво по създаване 
на единна регулаторна рамка при използване на изкуствен интелект 
се правят обобщения за влиянието на процесите върху адаптивността 
на принципите, гарантиращи правото на труд. Въз основа на изслед-
ването се формират изводи и предложения за нуждата от нормативно 
адаптиране на базисни трудовоправни принципи с цел тяхната съот-
ветственост за полагането на труд в равнопоставена и правногаран-
тирана среда. 
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Въведение 

Българското трудово право е с вековна история, която на всеки един етап от 
своето развитие е отразявала водещите тенденции, респективно обществените отно-
шения, както в национален, така и в международен план . Цифровите технологии 
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вече са част от обществения живот и по тази причина във всеки един правен 
отрасъл законодателят прави опит да урегулира посредством нормите си тяхно-
то приложение към съответния кръг обществени отношения. В това число е 
относимо и трудовото право, защото трудът е една от човешките дейности, коя-
то се свързва с осигуряване на съществуването на хората, и по тази причина 
стремежът е той максимално да бъде облекчен и в същото време качествен. 
Внедряването на изкуствен интелект (ИИ) в различни части от трудовата дейност 
е неизбежно и в различни степени това вече е факт в отделни държави и сфери. За 
това обаче е нужно да се отчетат както положителният ефект от процеса на диги-
тализация, така и свързаните с него рискове. Използването на цифровите техно-
логии радикално преориентира организацията на осъществяването на трудовата 
дейност, като я извежда извън границите на фиксираното работно място и време 
(Благойчева 2018: 74-85). За работниците и служителите все повече се появява 
стрес и дискомфорт, свързан с несигурност и непредвидимост на процесите. Това 
създава една среда на „дискомфорт“ както на конкретното работно място, така и 
като цяло на пазара на труда. Включването на цифровите технологии следва да 
бъде съчетано с доверие на страните в трудовоправната връзка. Само по този 
начин би могло да се запази изграденото до момента равнище на сигурност и 
безопасност в трудовия процес. Предвид значителното въздействие на ИИ върху 
всички сфери на обществения и личния живот, трудовият процес не може да ос-
тане изолиран от това общо цяло. В тази връзка обаче законодателите и на евро-
пейско, и на национално ниво, са длъжни да вземат адекватни и навременни ре-
шения и да обвържат технологичните разработки с ценностите и достиженията на 
правото, да запазят, гарантират и развият човешките права, респективно правото 
на труд. Използването на системи с ИИ следва да се регулира с оглед осигуряване 
не само на индивидуалното благо на личността, но и предвид защитата на общес-
твото като цяло. Безспорно е, че ИИ и разширяването на използването и въздейс-
твието му в различни сфери на обществения живот, в това число и в трудовите 
правоотношения, пряко може да повлияе на социалните права на гражданите, но 
за мащабност в това начинание е наложителна обвързаност в действията, която се 
постига с единство в методите, включително и посредством правните механизми.  

С оглед на това съвременният период в развитието на трудовото право на-
лага то да се развива в единство с процесите и изисква от законодателя навре-
менна реакция и адекватни текстове, които не само да отразяват, но и да изпре-
варват времето. Всяка една законодателна корекция в сферата на трудовото 
право се извършва с мотиви, пряко свързани с еволюция както на правните инс-
титути, така и на водещите принципи в отрасъла.  
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В последните десет години темповете на дигитализация и приложението на 
ИИ преминаха в нарастващ и все по-бързо развиващ се процес, който остави 
националното и международно законодателство в ситуация на догонване и не-
достатъчна адекватност на правната регулация (Александров 2013: 68-86). Ясно 
е, че този процес изисква и съответните нови механизми и инструменти за за-
щита в правната сфера. Познатите вековни правни принципи и институти се 
нуждаят от преосмисляне, видово разнообразяване и трансформация, която да 
даде стабилност в регулираните обществени отношения.  

Актуалността на изследваната тема се свързва от една страна с динами-
ката в трудовите отношения, предизвикана от влиянието на дигитализацията, а 
от друга – с нуждата от очертаване  на тенденциите на правната защита, въве-
дени с последните актове на европейско ниво, които поставят на полето на 
международното обсъждане въпроси, касаещи ИИ. В контекста на това автори-
те се насочват към анализиране на някои от водещите трудовоправни принципи 
с оглед тяхната потребност от преосмисляне и дообогатяване.  

Цел на статията е да анализира отражението на дигитализацията и ИИ 
върху трудовоправните принципи и нуждата от тяхното доразвитие в новата 
социална среда. На базата на традиционни доктринални постановки и анализ на 
разработени документи на европейско ниво се правят обобщения за влиянието 
на дигитализацията върху адаптивността на основни трудовоправни принципи, 
свързани с гарантиране правото на труд. 

В изпълнение на поставената цел се решават комплексно няколко изследо-
вателски задачи, а именно: 

1. Да се анализират обобщено традиционните принципи на трудовото пра-
во, с поставен акцент върху потребността от тяхното актуализиране и въвежда-
нето на нови – предвид тенденциите за развитието на отрасъла в новата диги-
тална епоха. 

2. Да се очертаят европейските тенденции за създаване на регулаторна 
рамка в областта на използването на ИИ в трудовите отношения.  

3. Да се изведат предложения за осъвременяване на трудовото законода-
телство с нови принципи и актуализация на действащите. 

За реализиране на изследването се ползват традиционните методи на прав-
ната доктрина, а именно – индукция, дедукция, нормативен анализ, сравнител-
ноправно изследване с чуждестранни актове и исторически метод.  
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1. Принципите на трудовото право – стожери на стабилност 
в отношенията между страните по трудовото правоотношение 

Правните принципи се разделят на множество и разнообразни видове спо-
ред различни класификационни признаци. За нуждите на настоящото изследва-
не интерес представляват принципите на трудовото право, които ще бъдат 
представени обобщено, с акцент върху потребността от въвеждането на нови и 
трансформирането на някои от действащите, породено от навлизането на ИИ и 
дигитализацията в трудовите отношения.  

Правото е обществен феномен, който регулира поведението на хората и 
принципите, вкл. правните, участват в този процес. Принципите в цялост и 
правните в частност са ръководни начала за поведение. (Стоилов 2018: 38). В 
националната ни правна доктрина те са определяни като ръководни идеи, пъте-
водни звезди на законодателя, относно посоката на регулирането на определени 
обществени отношения (Пенчев 2017: 19-20). Терминът принцип се ползва и в 
основополагащи актове на международното право и на правото на ЕС. Те имат 
значение и в сферата на прилагане на правото, дори по континенталната правна 
система. Това пряко действие на принципите се среща в множество решения на 
върховните съдилища. Правните принципи са свързани и проникнати от морала. 
Именно тази симбиоза позволява да се реализира обществената възприемчивост 
на правото в аспект синхронизиране на правните норми с моралните изисква-
ния. Правните принципи служат за „възприемането“ в правото на определени, 
вече възникнали в морално-политическия дискурс на обществото, идеи. 

Развитието на правния ред по необходимост налага увеличаване на общия 
брой на правните принципи, които регулират отношенията на различни нива – 
национално, наднационално, универсално. Те са свързващото звено между пра-
вото и социалната среда, от която произхождат,  която обслужват и в която 
действат. Като тематика принципите са предизвиквали интереса на учените и 
през последните десетилетия въпросът се поставя все по-често (Стоилов 2018: 
15). Светът навлиза в една нова епоха – дигитална, социална, която налага тран-
сформация на досегашното познание, преосмисляне на понятия, в това число и 
на правни принципи и институти. Ролята на общата теория на правото, и по-
конкретно, акцентът и интересът към правните принципи се явяват само една от 
важните илюстрации на необходимостта да се постигне интегритет, цялост на 
правното познание. (Dworkin 1997: 410-412). 

Правните принципи са централна категория не само в общата теория на пра-
вото, но и в съответните отрасли, регулиращи определен кръг обществени отноше-
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ния. Говорейки за принципите на трудовото право, не можем да не отчетем техния 
многопластов характер. Дълбоките промени в света не подминават и стабилните и 
трайно установени принципи на този отрасъл. Същевременно, именно правните 
принципи са тази категория, която е призвана да осъществи прехода между епохи-
те. Светът вече стабилно е навлязъл от аналоговата ера в тази на дигитализацията и 
този преход не може да не повлияе на трудовоправните принципи. На настоящия 
етап все още законодателят се въздържа от корекция в тази правна категория, като 
насочва реформите в отделни правни институти, запазвайки непроменени принци-
пите. Този подход обаче не може да бъде безрезервно подкрепен. Нужно е някои от 
тях да се обогатят съдържателно, да се появят нови, но с убеденост твърдим, че 
регулирането на трудовите отношения в епохата на дигитализация и навлизането 
на системи с ИИ се нуждаят от адекватни правни принципи.  

В принципите на българското трудово право намира отражение световният 
опит в развитието на правото, неговите универсални разрешения и ценности, 
които имат общочовешко значение. (Лившиц 1994: 195-196). Именно в тази 
връзка развитието и утвърждаването на принципите на националното ни трудо-
во законодателство следват сближаването с правото на ЕС.  

Основните принципи на трудовото право в България са заложени в източ-
ници на различни нива в йерархията на актовете. Част от тях са регламентирани 
на конституционно ниво, а други са заложени в основните положения на закони 
като КТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове и др. В основата 
на общите принципи на съвременното българско трудово право стои създаване-
то на социалната държава, в чиято политика и дейност водещо място заема 
осъществяването и защитата на основните социални права (Друмева 2007: 128-
131; Танчев 2007: 325-343) на човека. Съвременното българско трудово право 
съчетава както принципи, преминали във времето от предходния исторически и 
икономически период, като например принципа на реалност и гарантираност на 
трудовите права и задължения (типичен за социалистическо развитие), така и 
нови непознати преди принципи – например принципа на социален диалог. Тази 
приемственост, но и еволюция в развитието на принципите, следва да продължи 
и в настоящия етап, когато обществените отношения в сферата на труда са изп-
равени пред една нова реалност, изискваща преосмисляне и реакция, която да 
включи и правните принципи. Именно те са призвани да осигурят развитието 
както на трудовоправната теория, така и практиката в лицето на нормотворчес-
ката дейност, правоприлагането и тълкуването на трудовоправните норми.  

Общите основни принципи на трудовото право се обединяват в една сис-
тема, която може да бъде определена като такава от „отворен“ тип (Мръчков 
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2012: 66). В нея законодателят в зависимост от потребностите и с оглед на про-
мяната в регулираните обществени отношения може да включва нови, респек-
тивно да отменя такива, които са загубили своето значение. Същевременно 
следва да се има предвид, че отворената система се тълкува и в друг смисъл, а 
именно, че принципите не са лимитативно и изчерпателно изброени в нея пос-
редством норми само от един източник на трудовото право. Напротив, те са 
разпръснати в източници от различен ранг и съответно не са структурирани по 
еднотипен начин. Това е и причината в трудовоправната доктрина да съществу-
ват различни мнения относно тяхното видово разнообразие и численост. Важно 
място сред тях имат: закрилата на наемния труд (закрепен в преамбюла на Кон-
ституцията и развит в чл. 16 от нея); свободата на труда и забраната на прину-
дителния труд (чл.48, ал. 3 и ал.4 от К); равенство във възможностите и премах-
ване на дискриминацията във труда (чл. 6, ал. 2 от К); социален диалог (чл.1, 
ал.3 и чл.2 от КТ); равнопоставеност на субектите на трудовото правоотноше-
ние и много други.  

Предвид насочеността на настоящото изследване, принципите на действа-
щото трудово право няма да бъдат детайлно представени и анализирани. Акцен-
тът се поставя върху идеята за тяхното актуализиране и допълване на „каталога“ с 
нови такива, които да отразяват съвременните процеси в дигиталната ера и нав-
лизането на ИИ в трудовите отношения. По-специално е нужно да се въведат 
нови принципи, свързани с доверието и правната сигурност в трудовия процес 
при използването на ИИ, като съответно на това се доразвиват двустранните ан-
гажименти на страните в трудовоправната връзка по посока на включване на пра-
ва и задължения както за работодателя, така и за работниците и служителите. 

Пазарът на труда в световен мащаб е пряко повлиян от дигитализационни-
те процеси и навлизането на ИИ в трудовия процес. На фона на това е необхо-
дим стабилен европейски подход, който се основава на европейската стратегия 
за ИИ, представена през април 2018 г. (Изкуствен интелект за Европа). ИИ 
предлага много предимства за трудовия процес, но същевременно изправя пред 
множество въпроси и предизвикателства, на които към момента няма отговор. В 
този смисъл ЕС и страните членки се нуждаят от единодушие при разработва-
нето на собствен подход и принципи, основани от една страна на традициите и 
ценностите при престирането на труда, а от друга – в унисон със световните 
процеси за разработване на ИИ и приложението му в трудовите процеси.  

В тази насока е необходимо разработването на такива адекватни норматив-
ни принципи, които да гарантират, че дигитализацията и ИИ няма да засегнат 
правата на работниците и служителите, а напротив, ще допринесат за тяхното 
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развитие в синхрон с новите технологии. В своята нова история трудовото пра-
во е призвано да съчетае в правната си рамка регулация на трудовите и общест-
вените отношения, непосредствено свързани с труда и инвестициите в новите 
технологии. Без да съумее да обхване тези компоненти, то няма да отговори на 
актуалните нагласи на пазара на труда, който е ориентиран към инвестиране в 
съчетание с дигитализация (Александров, А. 2019: 13-19). На ниво ЕС е разра-
ботена Бяла книга за изкуствения интелект – Европа в търсене на високи пос-
тижения и атмосфера на доверие. С този акт Европа дава посоката, в която на-
ционалните законодатели да осмислят настъпващите процеси и да предложат 
своите решения за правна регламентация, съчетаваща в един синхрон трудовия 
процес, в който вземат участие и хора, и автоматизирани системи. 

Предвид на това може да бъде обобщено, че адекватното развитие на тру-
довото право следва да заложи на развитие в следните основни насоки: 

� въвеждане на нови принципи, свързани с доверието и правната сигур-
ност в трудовия процес при използването на ИИ; 

�  да се доразвият двустранните ангажименти на страните в трудовоправ-
ната връзка по посока на включване на права и задължения както за работода-
теля, така и за работниците и служителите, когато в трудовия процес има учас-
тие и ИИ; 

� да се развият хипотези за отговорност на работодателя при използване 
на интелигентни системи в трудовоправните връзки, главно по отношение пое-
мането на отговорност за взетите решения. 

Тези насоки са само базисни положения, от които следва да се постави на-
чалото за една нова концепция при регламентиране на използването на ИИ в 
трудовите отношения. И към настоящия момент този процес на дигитализация е 
факт, но липсва цялостта и обвързаната корекция на законовите текстове. По 
наше мнение извършваните изменения и допълнения на отделни текстове са 
недостатъчни, за да се гарантират в пълна степен правата на страните в трудо-
воправната връзка.  

2. Европейски тенденции в областта на принципите 
в условията на дигитализация и ИИ и отражението им 
в българското трудово право  

Цифровизацията като цяло и в частност – навлизането на ИИ при новия 
тип индустриални отношения и изместването на типични дейности от изкустве-
ния интелект и роботиката – по-специално автономните машини, способни да 
бъдат обучавани и да вземат решения независимо, поставя пред националните 
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законодателства сериозни предизвикателства, касаещи теорията на правните 
принципи. Изправени сме пред едно рязко изместване на плоскостта на пробле-
ма за феноменологията на субекта, преобразяващ из основи философията на 
правото и разбиранията на класическата доктринална юриспруденция. (Банов 
2016: 52-52; Банов Х. 2017: 262-278; Банов, Х. 2018; Banov 2018: 112-115; Ба-
нов, Х. 2020). 

По въпросите, засягащи развитието на труда и гарантирането на принципи-
те на трудовоправната връзка в условията на агресивната цифровизация, са на-
лице множество общностни документи, изготвяни на различни нива, но без все 
още да има единна регулаторна рамка. Началото й, както вече се спомена, се 
постави с изготвянето на Бялата книга на ИИ, която обаче дава насоките на ед-
но ново, непрекъснато предстоящо развитие по създаване на общи европейски 
правила (1).  

Така, още в информационния документ на Европейския център за развитие 
на професионалното обучение (CEDEFOP) „Хора, машини, роботи и умения“ 
(„People, machines, robots and skills“), се споменава за важността да се разберат, 
и то правилно, механизмите, по които технологиите променят света на труда, а 
именно – чрез замяна, създаване и трансформиране на работни места. Съвсем 
видно е, че се касае за тенденция, налагаща сериозна защита правата на инди-
видите – физически лица, в условията на упражнявани от автоматизирани сис-
теми производствени и трудовоправни отношения. 

В общностен аспект, както се спомена, все още липсва единна регулаторна 
рамка за координиране на правните принципи, като тенденциите за засилване 
законодателната активност в тази насока са вече изключително разширени. 
Процесите по създаване на общностен регулаторен ред, който да се транспони-
ра и в националните законодателства се развива на две основни нива.  

От една страна, това е нивото на новите принципи, свързани със замес-
тване на традиционната работна сила с ИИ. Основна в тази насока е резолю-
цията на Европейския парламент, съдържаща препоръки към Комисията относ-
но гражданскоправни норми за роботиката. Последната въвежда базисните 
етични принципи, свързани с употреба на изкуствен интелект и касаещи в част-
ност основни и отвоювани с традициите и еволюцията на правото човешки пра-
ва – човешка безопасност, здраве и сигурност, свобода, неприкосновеност на 
личния живот, интегритет и достойнство, самоопределяне и недопускане на 
дискриминация, защита на личните данни и прозрачност. Предвид последното 
се залага на необходимостта съществуващата правна уредба на Съюза да бъде 
актуализирана с добавянето на водещи етични принципи в съответствие с обра-
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зованието и най-вече – със заетостта. В систематичен вид тези принцип са фор-
мулирани като принцип на прозрачност, принцип за действие в най-добрия ин-
терес на ползвателите, принцип на неприкосновеността на личния живот, както 
и принцип за спазване на поверителност. (Andreeva, A., Yolova, G., Dimitrova, D. 
2019). 

Второто ниво обаче, което ни се струва по-решаващо за обмисленото, пра-
вилно и законосъобразно развитие на типичното трудово правоотношение е 
нивото, при което се доразвиват принципите за защита на работещите от 
навлизане на изместващите работните места кибер-физически системи. В 
този смисъл новата визия на дигитална Европа, базирана на Стратегия за циф-
ровото бъдеще на Европейския съюз и Стратегия за създаването на единен па-
зар на данни, съвсем безспорно обвързва успеха на цифровия преход с изисква-
нето новите технологии да бъдат използвани в синхрон за укрепването на де-
мократичните граждански и социални ценности. В тази насока на общата фило-
софия Европейската комисия установява законови рамки в три основни доку-
мента, представляващи все още незаконодателни инициативи, но с пряка ориен-
тация към трансформирането им в законодателни механизми – Бяла книга от-
носно изкуствения интелект – европейски подход към съвършенство и до-
верие, Европейска стратегия за данни и Съобщение на ЕК относно опреде-
ляне на цифровото бъдеще. В тях за заложени и трите ключови цели, които 
трябва да се преследват с общото европейско законодателство в цифровата об-
ласт, а именно – технологии, които работят за хората, справедлива и конкурен-
тна икономика, както и отворено, демократично и устойчиво общество. 

В Бялата книга относно изкуствения интелект (Брюксел, 19.2.2020  COM 
(2020) 65 final) се очертават политически варианти, които позволяват надеждно и 
сигурно разработване на ИИ в Европа при пълно зачитане на ценностите и права-
та на европейските граждани. В предвидената рамка за доразвиване – на общнос-
тно и национално ниво, се акцентира върху една бъдеща регулаторна рамка за ИИ 
в Европа, която ще създаде уникална „екосистема на доверие“, базирана на ант-
ропоцентричния подход, основан на доверие в ориентирания към човека ИИ. 
Така, формулираните в документа принципи са насочени към различни варианти 
на употреба на автономни роботи, но при обща цел – справедливост, недискри-
минационност, разумни мерки за гарантиране, че използването на системите на 
ИИ няма да води до резултати, които пораждат забранена дискриминация.  

Налице е засилена тенденция за създаване на стабилна законова рамка на 
общоевропейско ниво, която да гарантира принципите на труда и работната 
сила приоритетно, но не само в определените като високорискови области (2), с 
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цел максимална правна сигурност за физическите лица. В тази насока безуслов-
но се акцентира, че предвид достиженията на правото на ЕС по отношение на 
равенството в областта на заетостта, за високорискови във всички случаи следва 
да се считат областите, касаещи правата, в това число и трудовите права на фи-
зическите лица, процесите на набиране на персонал, както и  ситуациите с от-
ражение върху правата на работниците.  

В доразвиване и аналогична насока е и подходът за регулиране и засилване 
на механизмите за приложение на човешкия надзор (3). Въпреки широката му 
формулировка, значимостта му в сферата на трудовоправните принципи гаран-
тира, че все още ще съществуват области, в които не следва да е възможно ця-
лостно изместване на физическия носител на правото на труд. Като се опира на 
принципа, че „човешкият надзор спомага да се гарантира, че дадена система с 
ИИ не накърнява автономността на хората и не причинява други неблагоприят-
ни последици“, очевидно предизвикателство пред общностното право, а и пред 
националните законодателства, е поддържането и доразвиването на механизми-
те за гарантиране правото на труд. 

Очевидно началото на изграждане на новия регулаторен общностен ред е 
зададено като рамка, която обаче подлежи тепърва на непрекъснато, адаптивно 
и успешно усъвършенстване. В този смисъл е налице основание не само за до-
развиване  на защитата на установените вече правни принципи, но и създаване-
то на нови, с цел защита както на работещите съвместно с кибер- физическите 
системи, така и с оглед заместването им от автономни системи в класическата 
трудовоправна връзка. Предвид последното е нужно също така спешно адапти-
ране на законодателния и регулаторния механизми за отстояване на ненакърни-
ми, базисни и безусловни човешки права, застрашени в условията на агресивна 
цифровизация. В тази насока водеща ни се струва идеята да се въведат и 
трайно гарантирани принципи, че използването на системите на ИИ няма 
да води до забранена дискриминация и уязвяване на социалните права с 
пряка отговорност на работодателя и евентуално гарантиране на това през 
формите на тристранно сътрудничество.  

Заключение 

Изследването дава основание да бъдат направени някои изводи относно 
развитието на трудовото законодателство и по-конкретно базисното поня-
тие – трудовоправни принципи в дигиталната среда и навлизането на ИИ в 
трудовия процес.  
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На първо място, може да се направи извод за необходимост от преосмис-
ляне на трудовоправните принципи и включването на нови такива, които да 
отразяват участието на системи с ИИ в трудовия процес.  

На второ място, необходимо е при изработването на обща регулаторна 
рамка на европейско ниво да се предвиди възможност тя да бъде от типа „отво-
рена“, както за доразвиване от страна на европейските институции съобразно 
темпа на развитие на свързаните с ИИ технологии, така и от страна на нацио-
налните законодатели на страните членки, които следва да отразят във вътреш-
ното си трудово законодателство националните специфики и достиженията на 
вътрешната си правна система.  

На трето място, следва да се включи оценка на риска в трудовия процес 
при използване на ИИ и в съответствие с това да се обмисли включването на 
принципи, които да се явят водещо начало за развитието на останалите трудо-
воправни институти, напр. института на отговорността – както на работодателя 
при използване на ИИ, така и на вземащите в трудова среда решения, основани 
на автономни машини.  

На четвърто място, авторите правят предложение de lefe ferenda – за въ-
веждане на трудовоправни принципи, свързани с доверие и правна сигур-
ност в трудовия процес, принципи, гарантиращи отсъствие на забранена 
дискриминация и уязвяване на социалните права, пряка отговорност на 
работодателя за взетите решения при използване на интелигентни системи 
в трудовоправните връзки, главно по отношение поемането на отговор-
ност, както и евентуално гарантиране на тези принципи през формите на 
тристранно сътрудничество.  

 Респективно на това да се доразвият двустранните ангажименти на стра-
ните в трудовоправната връзка в посока на включване на права и задължения 
както за работодателя, така и за работниците и служителите в случаите на из-
ползване на ИИ.  

С настоящата статия авторите поставят въпроси, респективно търсят обос-
новани отговори на проблеми, които вече са факт и налагат обединените усилия 
на теория, практика и законодателна намеса в постигането на общата идея да 
вървим към полагане на труд в една спокойна и безопасна среда, основана на 
зачитане на основните права. В този смисъл изграждането на общоевропейска и 
национална рамка е вече факт, въпросът е той да гарантира, че новият цифров 
ред няма да засегне традициите на изконните човешки права. Въпросът на нас-
тоящето е не установяване правата на личността, тъй като това е безспорен – и 
като конституционен ред, и като теоретична еволюция процес, а непрекъснатата 
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им защита чрез нови, адаптивни форми на правни гаранции и то така, че „безра-
ботицата в цифровата ера да зависи от човека, а не от изкуствения интелект“. 
(Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъде-
щето на труда — придобиване на подходящи знания и умения, за да се отговори 
на потребностите на бъдещите работни места“(проучвателно становище по ис-
кане на българското председателство). 

Бележки 
1 По-важните от тях са Становище на Европейския икономически и социален 

комитет относно „Бъдещето на труда – придобиване на подходящи знания и 
умения, за да се отговори на потребностите на бъдещите работни места“ (про-
учвателно становище по искане на българското председателство) (2018/C 
237/02), Доклад на Европейския център за развитие на професионалното обу-
чение (CEDEFOP 2017) „People, machines, robots and skills“ („Хора, машини, 
роботи и умения“), „Бъдещето на труда и уменията“ (Документ, представен на 
втората среща на работната група на Г-20 за заетостта 2017), Изявление на ев-
ропейските социални партньори относно цифровизацията, прието на трист-
ранната социална среща на високо равнище (2016), Декларацията от Рига за 
електронните умения (2015), направена при стартирането на кампанията 
„Електронни умения за работни места“ от 2015 - 2016 г., „Манифест за елект-
ронни умения“; (2015), „Основни въпроси за цифровата трансформация в Г-
20“. Доклад, изготвен за съвместна конференция на германското председател-
ство на Г-20 - ОИСР, ЕИСК (2017), „Въздействието на цифровизацията и ико-
номиката на търсенето върху пазарите на труда и последиците за заетостта и 
трудовите отношения“ (Проучване, изготвено от изследователския екип на 
Центъра за европейски политически изследвания 2018), Резолюция на Евро-
пейския парламент съдържаща препоръки към Комисията относно гражданс-
коправни норми за роботиката, A8-0005/2017 и др. 

2 Например области като здравеопазване, транспорт, енергетика, публичен сек-
тор и др. 

3 Примерно посочените варианти касаят случаи, при които: резултатите от сис-
темата с ИИ не се използват, докато не бъдат проверени и одобрени от човек 
(например заявление за социалноосигурителни обезщетения може да бъде от-
хвърлено само от човек); резултатите от системата с ИИ се използват непос-
редствено, но впоследствие се осигурява човешка намеса; наблюдение на сис-
темата с ИИ в работен режим и възможност за намеса в реално време и изк-
лючване; на етапа на проектиране, налагане на оперативни ограничения на 
системата с ИИ. 
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THE LABOUR-LAW PRINCIPLES – EVOLUTION 

AND TRANSFORMATION IN THE ERA OF DIGITALIZATION 
AND USING OF ARTIFICIAL INTELLECT 

Andriyana ANDREEVA, Galina YOLOVA 

Abstract 

The article analyses the reflection of the digitalization on the labour-law principles and 
the necessity of their further development in the new social environment. Based on the 
traditional doctrinal understanding (staging) and analysis of the developed on European level 
documents on the establishment of unified regulatory frame for the using of artificial intellect 
are made conclusions about the impact of the processes on the adaptability of the principles, 
guaranteeing the right of work. On base of the examination are formed conclusions and 
proposals for the necessity of normative adaptation of basic labour-law principles with the aim 
of their compliance for the performance of work in an equal and legally-guaranteed 
environment. 

Key words: Labour legislation, Artificial intellect, Digitalization, Labour-law principles. 
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 В статията се изследват ролята и значението на административния 
контрол и административнонаказателната отговорност като едни от 
основните правни средства за защита на потребителите. Админист-
ративноправните способи за защита на потребителските права имат 
голямо практическо приложение, което произтича от тяхната общес-
твена значимост и от необходимостта държавата, чрез компетентни-
те органи на изпълнителната власт, да закриля потребителите като 
по-уязвима страна в тези правоотношения. Въз основа на направения 
нормативен анализ се правят изводи и обобщения относно приложе-
нието на законодателството в областта на защитата на правата на 
потребителите от гледна точка на административното право. 
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Въведение 

Принципът за защитата на потребителя е прогласен в чл. 19, ал. 2 от Конс-
титуцията. Правото на потребителска защита е доразвито в Закона за защита на 
потребителите (ЗЗП – обн. ДВ, бр. 99/2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 13/2020 г.),  
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който е основният нормативен акт в областта на т.нар. потребителско право 
(Големинов, 2010; Сукарева, 2015). Съществуват различни средства за защита 
на потребителските права в правно и икономическо отношение (Андреева и 
Данев, 2018; Андреева и Йолова, 2018; Стоянова, 2005; Гроздева, 2008; Данчев, 
2013; Стоянов, 2016; Александрова, 2018). Една голяма част от нормите на ЗЗП 
уреждат именно административноправните способи за защита на правата на 
потребителите. Наред с тях има и други публичноправни способи за защита на 
потребителските права – наказателноправни (напр. чл. 228, чл. 231, чл. 232 от 
Наказателния кодекс), но те се прилагат сравнително по-рядко (Големинов, 
2010, с. 15). 

Актуалността на изследваната тема се обосновава от нарастващото зна-
чение на административноправния режим за защита на потребителите, което 
произтича от връзката на административното право с развитието на икономика-
та. Нормите на този публичноправен отрасъл са важен регулатор на икономи-
ческите отношения, в т.ч. и потребителските (Димитрова, 2019). С норми на 
административното право се регулира, от една страна, контролът, който се уп-
ражнява върху стопанските субекти (производители, търговци и пр.) относно 
спазването на правата на потребителите. От друга страна, административноп-
равни са и нормите, уреждащи отговорността за неизпълнението на задължения 
на производителите и другите търговци във връзка със защита на интересите на 
потребителите. Защитата на потребителите е държавна политика, която трябва 
да се провежда във всички отрасли на икономиката от органите на изпълнител-
ната власт, вземайки предвид интересите на потребителите (арг. чл.2 ЗЗП). Един 
от основните принципи при провеждането на тази политика е благосклонност 
към потребителите като по-слаба страна в отношенията им с производители, 
вносители, търговци, дистрибутори и доставчици (Сукарева, 2015, с. 19). 

Основният вътрешен мотив, който подтикна авторите към тема с такава 
насоченост е, че от една страна са рядкост научните разработки в областта на 
защитата на потребителите. Доколкото има публикации по тази проблематика, 
те са посветени на гражданскоправните способи (Стоянова, 2019; Кралева и 
Димитрова, 2017), а още по-малобройни са научните изследвания върху адми-
нистративноправните способи за защита на потребителските права. От друга 
страна, от приемането му през 2005 г. до днес ЗЗП е претърпял десетки измене-
ния и допълнения (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 13/2020 г.), с оглед постигане на по-
висока степен на хармонизация на българското законодателство в областта на 
защитата на потребителите с правото на ЕС. Динамиката в нормативната уредба 
е продиктувана от обществената необходимост за изграждане на функционира-
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ща пазарна икономика в България, което от своя страна налага приемането на 
модерно законодателство за защита на правата на потребителите. 

Научната цел на настоящата статия е да се изследва значението на адми-
нистративния контрол и административнонаказателната отговорност като спе-
цифични способи за защита на правата на потребителите. Анализът е ограничен 
до изследване на нормативната уредба, дадена с ЗЗП и Регламент (ЕС) 
2017/1128, OJ L 168, 30.6.2017, като се разглеждат само контролните правомо-
щия на КЗП като орган с обща компетентност в областта на защитата на потре-
бителските права. Поставената цел се изпълнява със следните задачи: 1) да се 
направи нормативен анализ на основните моменти в административния контрол 
за спазване на правата на потребителите; 2) да се направи нормативен анализ на 
основните състави на административнонаказателната отговорност за защита на 
правата на потребителите; 3) въз основа на анализа на административноправни-
те способи за защита на потребителските права да се направят изводи и обоб-
щения относно приложението на актуалната нормативна уредба и транспонира-
нето на европейското законодателство в националната ни правна система. 

В хода на изследването са приложени индуктивен, дедуктивен и дескрип-
тивно-аналитичен метод на обобщение. Статията е съобразена със законодател-
ството към 30 март 2020 г. 

1. Административен контрол за спазване на правата на потребителите 

Административният контрол е основен институт на административното 
право, изследван в правната литература от редица автори (Лазаров, 2000, с. 213-
216; Балабанова, 2004; Дерменджиев и др., 2010, с. 59-274). По своята същност 
представлява управленска дейност на органите на изпълнителната власт, чиято 
основна цел и задача е да регулира социалните процеси и да осигури спазването 
на законността във всяка една обществена сфера – в т.ч. и стопанската. 

Административният контрол за спазване на потребителските права има пре-
ди всичко охранителна функция – да защити потребителите като по-слаба страна 
в отношенията им с търговците. Специфична особеност на този контрол е, че той 
представлява публичноправен способ за регулиране на потребителските правоот-
ношения чрез специални административни норми. Това е контрол, упражняван от 
КЗП, за спазване на законността в една частноправна сфера, каквато е търговска-
та дейност. Това произтича от двата аспекта на потребителските отношения. От 
една страна, това са правоотношенията между потребители и търговци, които 
имат частноправен договорен характер. Те възникват по повод на сключването на 
съответния потребителски договор. От друга страна, потребителските отношения, 
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възникващи между търговците и компетентните държавни контролни органи, са 
от публичноправен характер. Тези правоотношения възникват по повод обезпе-
чаване от страна на държавата на личната и имуществената сигурност на потре-
бителите (Сукарева, 2015, с. 27). Аргумент за регулиране на потребителските 
правоотношения с административноправни норми е както обществената значи-
мост на потребителските права, така и публичноправният характер на отношени-
ята между търговци и компетентни административни органи. Чрез администра-
тивноправната защита на потребителските правоотношения и в двата им аспекта 
се цели повишаване на нивото на закрила на икономическите интереси на потре-
бителите и ефективен надзор на пазара чрез прилагане на националните и евро-
пейските политики за защита на потребителите. Актуалната нормативна уредба 
чрез ЗЗП реализира европейските и националните политики за потребителска 
защита и в този смисъл заслужава положителна оценка. 

Сред административните органи, упражняващи контрол за спазване на 
правата на потребителите, основно място заема Комисията за защита на потре-
бителите (КЗП). Наред с нея административни органи, осъществяващи защита 
на потребителите, са министърът на икономиката и звената за защита на потре-
бителите в общините (чл. 162-166 ЗЗП), но тяхната контролна дейност е извън 
предмета на настоящото изследване. КЗП е колегиален орган към министъра на 
икономиката с регионални звена на територията на страната. Тя е уредена като 
орган с обща компетентност в областта на защитата на потребителските права 
(арг. от чл.178, ал.2 ЗЗП). КЗП има важни контролни правомощия не само по 
спазването на правата на потребителите, а изобщо по цялостното спазване на 
изискванията на ЗЗП, предвидени в чл.165, ал.3; чл.191, ал.1, 4, 5, 6, 7 и 8; 
чл.192; чл.192а от ЗЗП. 

От приемането на ЗЗП през 2005 г. до сега текстът на чл.165, ал.3 от закона 
е променян само два пъти и то само по отношение на точка втора (1), уреждаща 
контрола върху нелоялните търговски практики. Но трябва да се отбележи, че 
тази промяна засилва административния контрол и увеличава правомощията на 
КЗП в посока разширяване на предмета на контрола. Предвидено е разпоредби-
те на чл.165, ал.3, т.2 във вр. с чл.68б, ал.2 от ЗЗП да се прилагат без изключе-
ние за всички видове стоки и услуги, вкл. недвижимо имущество, права и за-
дължения. Разширява се също времевият период, в който се осигурява защита 
на потребителите срещу нелоялни търговски практики – не само по време на 
сключване на договори за продажба на стоки или за предоставяне на услуги, но 
и преди и след отправяне на предложение от търговеца до потребителя за 
сключване на съответния договор (чл. 68б ЗЗП). 



Известия 
2020 •  том 64  •  №1 

40 

За разлика, в първоначалната си редакция текстът на чл.165, ал.3, т.2 от 
ЗЗП (обн. ДВ, бр. 99/2005 г.) гласеше: „КЗП осъществява контрол върху заб-
луждаващата, непочтената и неразрешената сравнителна реклама.“ С изменени-
ето и допълнението от 2007 г. (ДВ, бр. 64/2007 г.) тази норма е допълнена, като 
на КЗП се дава правомощие да осъществява контрол не само върху заблужда-
ващата и неразрешената сравнителна реклама, но и върху нелоялните търговски 
практики. Последното изменение на цитираната норма е от 2008 г. (ДВ, бр. 
102/2008 г.), когато от т.2 на чл.165, ал.3 отпада текстът за „заблуждаващата и 
неразрешената сравнителна реклама“ и остава само този за осъществяване на 
„контрол върху нелоялните търговски практики“. 

Въпреки по-кратката езикова формулировка, сегашната уредба на чл.165, 
ал.3, т.2 от ЗЗП дава по-големи възможности за упражняване на администрати-
вен контрол от страна на КЗП. Това произтича от факта, че общото понятие 
„нелоялни търговски практики“ включва редица търговски практики, определе-
ни като нелоялни, заблуждаващи и агресивни спрямо потребителите, а не само 
и единствено „заблуждаваща, непочтена и неразрешена сравнителна реклама“. 

Разпоредбите на чл. 68б-68м от ЗЗП определят, от една страна, кои действия 
се считат за нелоялни търговски практики, а от друга – уреждат средствата за 
осъществяване на административния контрол от КЗП при констатиране на такива 
нарушения. Основните средства за упражняване на този контрол са на първо мяс-
то проверките, провеждани от КЗП както служебно, така и по повод на сигнали от 
потребители, на второ място – принудителните административни мерки, които 
председателят на КЗП може да налага при констатиране на нелоялни търговски 
практики (чл. 68л, ЗЗП). Т.напр. председателят на КЗП издава заповеди, с които: 
1) забранява прилагането на търговската практика, която е нелоялна; 2) определя 
срок, в който търговецът е длъжен да докаже, че прилаганата търговска практика 
не е нелоялна; 3) разпорежда рекламодателят (рекламната агенция) да огласи за 
своя сметка акта за установяване на нарушението и коригираната реклама. 

По отношение на контролните правомощия на КЗП, уредени в чл.191 от 
ЗЗП, трябва да се каже, че първоначалният текст на посочената норма бе много 
лаконичен и съдържаше само 3 алинеи. В последствие са приети 5 нови алинеи 
– ал.4 на чл.191, ЗЗП (ДВ, бр. 18/2011 г.), ал.5 на чл.191, ЗЗП (ДВ, бр. 61/2014 
г.), ал.6 на чл.191, ЗЗП (ДВ, бр. 57/2015 г.), ал.7 на чл.191, ЗЗП (ДВ, бр. 45/2019 
г.) и най-новата ал.8 на чл.191, ЗЗП, която е приета с последното изменение и 
допълнение на закона от 2020 г. (Нова – ДВ, бр. 13/2020 г.). 

Целта на тези законодателни изменения и допълнения е да се осигури при-
лагане на разпоредбите на редица регламенти на Европейския парламент и на 
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Съвета (Регламент (ЕО) №1222/2009, Регламент (ЕC) №1007/2011, Регламент 
(ЕС) №524/2013, Регламент (ЕС) 2018/302, Регламент (ЕС) 2017/1128), като 
актове с общо приложение, задължителни в своята цялост и пряко приложими 
във всички държави-членки на ЕС (Попова, 2011, с. 355). Контролът за спазване 
на изискванията на тези актове на ЕС е възложен на КЗП (чл.191, ал. 4-8, ЗЗП). 
С последното изменение и допълнение на ЗЗП от 2020 г. КЗП се определя като 
единна служба за връзка (по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2394), която коор-
динира дейността на компетентните органи по прилагане на законодателството 
за защита на потребителите (чл.190д, ЗЗП). Прилагането на посочените актове 
на ЕС не изисква създаването на нови контролни институции и органи. Контро-
лът за спазване на разпоредбите на цитираните регламенти се осъществява от 
съществуващ административен орган, който вече прилага съответното евро-
пейско законодателство – а именно КЗП. 

Текстът на чл.192а от ЗЗП също не е бил предвиден при приемането на за-
кона през 2005 г., а е приет с измененията и допълненията от 2006 г. (ДВ, бр. 
105/2006 г.). Цитираната норма урежда редица контролни правомощия както за 
председателя, така и за длъжностните лица от КЗП. Длъжностните лица от ре-
гионалните звена на КЗП, на които са възложени контролни функции от дирек-
тора на регионалната дирекция или председателя на КЗП, имат право да извър-
шват проверки на място в търговските обекти (чл.192а, ал.1, ЗЗП). От своя 
страна председателят на КЗП има право да налага предвидените в чл.192а, ал.2 
от ЗЗП принудителни административни мерки, с които да разпореди на нару-
шителите да преустановят констатираните нарушения на правата на потребите-
лите. 

Въз основа на ретроспективния и актуалния анализ на контролните право-
мощия на КЗП, уредени първоначално в ЗЗП при неговото приемане през 2005 
г. и с последващите му изменения и допълнения, се извеждат две основни тен-
денции. Първо, налице е тенденция за увеличаване на интензитета на упражня-
вания административен контрол чрез разширяване на обхвата на контролирани-
те дейности, а така също и по отношение на средствата за въздействие върху 
контролираните субекти. Второ, налице е ясно изразена тенденция за хармони-
зиране на българското законодателство с правото на ЕС. След реализираното 
членство на България в ЕС все по-често европейски актове определят развитие-
то на националното ни право, в т.ч. и по отношение на защитата на потребите-
лите. 

Динамиката в измененията и допълненията на законовата уредба показват 
значимостта, която се отдава на административния контрол като важно средст-
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во за гарантиране на правата на потребителите. От там произтича и неговата 
роля за цялостно спазване на изискванията на ЗЗП и конкретно за защитата на 
потребителските права. 

В обобщение трябва да се подчертае, че основните способи за осъществя-
ване на административния контрол за спазване на правата на потребителите са: 
извършване на проверки на място в търговските обекти, прилагане на принуди-
телни административни мерки, както и даване на ход на производства по нала-
гане на административни наказания. 

Проверките са средство за упражняване на административен контрол върху 
търговците за спазване на изискванията на ЗЗП, който има превантивна функ-
ция – цели да предотврати извършването на нарушения на потребителските 
права. Налаганите от КЗП принудителни административни мерки нямат санк-
ционен характер. Те са средство за предотвратяване и преустановяване на на-
рушения на правата на потребителите, както и за предотвратяване и отстраня-
ване на вредните последици от тях. Ако в резултат на извършените проверки са 
констатирани нарушения на правата на потребителите, се съставят актове за 
установяване на нарушенията и се дава ход на производство за налагане на ад-
министративно наказание. Съставянето на акт за административно нарушение 
от контролните органи и даването на ход на административнонаказателно про-
изводство също са част от контрола, който КЗП упражнява за защита на правата 
на потребителите. 

В случаите, когато налага административни наказания по реда на глава 
единадесета от ЗЗП, КЗП вече действа не като контролен орган, а като особена 
административнонаказателна юрисдикця. 

2. Административнонаказателна отговорност 

за нарушаване правата на потребителите по ЗЗП 

Търсенето на отговорност от виновните лица е едно от средствата за защи-
та на потребителите. Административнонаказателната отговорност за защита на 
потребителите по ЗЗП е специална по отношение на общата уредба в Закона за 
административните нарушения и наказания (ЗАНН), която се прилага субсиди-
арно по въпроси, неуредени по ЗЗП. Тя се носи в случаите, когато деянието 
представлява административно нарушение (действие или бездействие), което 
нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е 
обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по администрати-
вен ред. Основната цел на административнонаказателната отговорност е ефек-
тивната защита на потребителите – на техния живот, здраве и имущество.  
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Съставите на административните нарушения за неизпълнение на задълже-
ния, произтичащи от ЗЗП, са предвидени в глава единадесета „Административ-
нонаказателни разпоредби“, чл. 197-233. Законът обхваща широк кръг от адми-
нистративни нарушения на законодателството за защита на потребителите, по-
ради което предмет на настоящото изложение са най-често допусканите нару-
шения, санкционирани от КЗП, както и новите състави на административни 
нарушения, предвидени с последното изменение и допълнение на ЗЗП (ДВ, бр. 
13/2020 г.). Те могат да се обобщят в следните: 

Нарушаване на задълженията за предоставяне на информация по чл.4, 
5, 6 и 8 от ЗЗП. Правото на информация е административно (публично) субек-
тивно право на потребителя, защото на него съответства административно за-
дължение на търговеца да уведоми потребителя за съществените характеристи-
ки на предлаганите от него стоки или услуги и неспазването му е скрепено с 
административни санкции (Колева, 2007, с. 62). Съдържанието на правото на 
информация е регламентирано в чл.4 от ЗЗП и е определено от законодателя 
като общо задължение на търговците. Това право е изведено на първо място 
сред другите права на потребителите. Причината за това е значимостта на обек-
тивната информация за предлаганите стоки и услуги на пазара, която е предпос-
тавка за постигане на ефективна защита на правата и интересите на потребите-
лите и за установяването на лоялен, справедлив и прозрачен пазар. Само за 2018 
г., след извършени 5514 инспекции и установени нарушения на уреденото в ЗЗП 
право на потребителите на информация, КЗП е съставила 605 акта за установя-
ване на административно нарушение (Годишен доклад на КЗП за дейността ѝ, 
2018, с. 6). 

В този кръг нарушения на правото на информация се обхващат изисквани-
ята за:  

- поставяне в близост до входа на търговския обект информация относно 
фирмата и адреса на управление на търговеца, името и фамилията на лицето, 
отговорно за обекта, и работното време на търговския обект. Като търговецът 
има задължението да обяви тази информация на мястото, на което обявява ра-
ботното време, когато търговският обект е затворен; 

- предоставяне на вярна, пълна, четлива, ясна и разбираема информация за 
стоката или услугата. Тази информация може да бъде предоставена от търгове-
ца в писмена форма или по друг подходящ начин, който да позволява възприе-
мането ѝ от потребителя. В случаите когато информацията се предоставя в пис-
мена форма, законодателят е въвел изискванията да е изписана на български 
език и да е изразена в единиците на величините от Международната система SI; 
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- предварително информиране на потребителите по подходящ начин и пос-
тавяне на стоките на специално обозначени места в търговския обект, отделно 
от останалите стоки, когато търговецът предлага употребявани стоки, такива с 
намалени цени и стоки с изтекъл срок на годност или с отклонения от предва-
рително обявените показатели, чиято разпродажба не създава опасност за здра-
вето и живота на потребителите.  

За неизпълнение на посочените задължения в чл.197, ЗЗП са предвидени 
санкции: глоба за физическите лица в размер от 300 до 1000 лв. и имуществена 
санкция за едноличните търговци (ЕТ) и юридическите лица (ЮЛ) в размер от 
500 до 3000 лв.  

Нарушаване на задълженията за предлагане на безопасни стоки и ус-

луги по глава пета от ЗЗП. Съгласно чл.70, ал.1 от ЗЗП безопасна стока или 
услуга е тази, която при нормални и разумно предвидими условия за употреба, 
независимо от продължителността на нейното използване, не представлява риск 
за живота и здравето на потребителите или той е минимален. При определяне на 
безопасността се вземат предвид характеристиката на стоките, въздействието 
им върху други стоки при тяхното съвместно използване, представянето им, 
евентуалните предупреждения и указанията или информацията за тях, дадени от 
производителя или лицето, предоставящо услугата, както и въздействието на 
стоката или услугата върху рискови групи, като деца, бременни и кърмещи же-
ни, възрастни хора. 

Опасна е стоката, която не съответства на нормативно установените изис-
квания за безопасност, както и на българските стандарти, въвеждащи хармони-
зираните европейски стандарти. В тази връзка надзорът на пазара по безопас-
ност на стоките и услугите включва инспекции на производители, дистрибутори 
и вносители, както и на търговски обекти за продажба на продукти, които попа-
дат в обхвата на контролните правомощия на КЗП. Целта на надзора е предотв-
ратяване вноса и преустановяване реализацията на българския пазар на продук-
ти, които не отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност. 
Инспекциите се базират на получени нотификации и сигнали от система GRAS-
RAPEX; стоки, за които КЗП е доказала по безспорен начин, че са опасни; пос-
тъпили уведомления от Агенция „Митници”. През 2018 г. са извършени 4 624 
инспекции, от които 4 124 са проверки в обекти и 500 са документални провер-
ки. Съставени са 241 акта и са издадени 276 наказателни постановления (Годи-
шен доклад на КЗП за дейността ѝ, 2018, с. 16). 

Административнонаказателната отговорност, свързана с пласирането на 
опасни стоки, има превантивен характер (Големинов, 2010, с. 89). Основната ѝ 
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цел е да се защитят животът и здравето на потребителите, като се предотврати 
появата на опасни продукти и услуги на пазара. Поради това наличието на неп-
равомерно поведение на производители и лица, предоставящи услуги, е пред-
поставка за възникване на отговорността за пласиране на опасни стоки или ус-
луги. ЗЗП предвижда редица задължения, свързани с безопасността на стоките, 
които могат да се обобщят в следните изисквания: предоставяне на потребите-
лите на необходимата информация, позволяваща им да преценят рисковете, 
присъщи на стоката или услугата; предприемане на превантивни мерки за оси-
гуряване на безопасността им; осигуряване на условия за проследяване на сто-
ките, включващи маркировката им, която позволява да бъдат идентифицирани, 
поддържане на цялата документация, необходима за проследяване на произхода 
на стоката; незабавно уведомяване на контролните органи, в случаите на съмне-
ние, че предлаганата стока или услуга може да е опасна; предлагане на стоки или 
услуги само след оценяването и удостоверяването на съответствието им с норма-
тивните изисквания за безопасност. ЗЗП въвежда и задължения за дистрибутори-
те във връзка с проследяване безопасността на стоките, пуснати на пазара.  

Нарушаването на задълженията за предлагане на безопасни стоки и услуги 
води до налагане на глоба за виновните лица, а за ЕТ и ЮЛ – имуществена сан-
кция, които са диференцирани според естеството на задължението.  

Нарушаване на изискванията за етикетиране на стоките по чл.9, 10 и 
11 и на наредбите по чл.12 от ЗЗП. В разпоредбата на чл.9 от ЗЗП се съдържа 
задължението на търговеца за предлагане на стоки с етикети на български език 
или и на български език. Изключение от това има за случаите, когато информа-
цията може да бъде предоставена чрез използване на широко разпространени 
символи (като пиктограми и други знаци), които са лесно разбираеми за потре-
бителите или чрез използването на общоизвестни наименования за произход на 
стоките. Задължителното съдържание на информацията на етикетите е посочено 
в разпоредбата на чл.9, ал.2 от ЗЗП (2). Предназначението на етикета е да улес-
ни избора на потребителя и да му позволи правилно да се ориентира в разнооб-
разното предлагане на стоки. Поради това информацията, съдържаща се в ети-
кета, трябва да бъде ясна и разбираема, достъпна, лесна за отличаване, както и 
да не бъде подвеждаща. Търговецът няма право да отстранява или да променя 
етикети и маркировки, поставени от производителите или вносителите, ако по 
този начин може да заблуди потребителите. Изпълнителното деяние на наруше-
нието по чл.10, ЗЗП се изразява в непосочване на количеството на пакетирани 
или опаковани предварително стоки. Информацията трябва да бъде обозначена 
върху опаковката, а при липса на такава – върху самата стока. Отговорност за 
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това задължение носят производителят или лицето, пакетирало или опаковало 
стоката, както и вносителят, когато стоката е внос. В случаите когато количест-
вото на предварително пакетирана или опакована стока не е обозначено от по-
сочените лица, възниква задължението за търговеца да посочи количеството 
върху стоката, върху нейната опаковка или върху табела, поставена близко до 
стоката. Нарушението на чл.11, ЗЗП се изразява в непредоставяне на информа-
ция за съдържанието на етикета, когато стоката не позволява поставянето на 
етикети. В случая търговецът е длъжен да предостави информацията в писмена 
форма по друг подходящ начин или чрез предоставяне на съответните докумен-
ти. В тази категория нарушения на изискванията за етикетиране на стоките се 
включват и нарушенията на издадените от Министерския съвет наредби за 
изискванията към отделни групи стоки, етикетирането им и/или методите за 
изпитване на техни основни характеристики, както и за стоките, имитиращи 
храни по чл.12, ЗЗП. 

За нарушаването на посочените изисквания за етикетиране на стоките в 
чл.198, ЗЗП са предвидени санкции: глоба на виновните лица, в размер от 200 
до 1 000 лв., а на ЕТ и ЮЛ – имуществена санкция, в размер от 300 до 1 500 лв. 

Нарушаване на задълженията за указания за употреба на стоката по 
чл.13 и 14 от ЗЗП. Тези нарушения са свързани с изискванията за: 

- осигуряване на указания за употребата на стоката на български език. Ука-
зания са необходими, когато употребата на стоката изисква технически позна-
ния или други специални умения за безопасност, както и когато съдържа опасни 
вещества. Съдържащата се информация в указанията за употреба на стоките е 
важна за потребителите, т.к. от нея зависи правилното и безопасно използване, 
инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. Също така при 
нужда указанията включват списък със съставните части и детайли на стоката.  

- показване на начина на действие или употреба на стоката при поискване 
от страна на потребителя и когато видът на стоката позволява това.  

Субекти на нарушението са производителите, вносителите и търговците. За 
неизпълнение на изискванията на виновните лица се налага глоба в размер от 
300 до 1 000 лв., а на ЕТ и ЮЛ – имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 
лв. съгласно чл.199, ЗЗП. 

Нарушаване на задълженията за обозначаване на цените на стоките и 

услугите по чл.15, 16, 17, 19, чл. 20, ал.1 и чл. 21-29 и на наредбите по чл.31 от 
ЗЗП. В този кръг нарушения се обхващат изискванията за: 

- посочване на продажната цена на стоката. Съгласно разпоредбата на 
чл.15, ЗЗП търговецът трябва да сложи цената предварително и на видно място 
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в непосредствена близост до стоката. Когато тя се предлага чрез каталог, про-
дажната цена трябва да бъде посочена до снимката или описанието ѝ. 

- разбираеми, недвусмислени, ясно изписани продажни цени и цени за еди-
ница мярка, които да не въвеждат в заблуждение потребителя.  

- точно и ясно изписване на сбора от продажните цени като крайна цена, в 
случаите когато продажната цена е съставена от отделни елементи със съответ-
ни продажни цени.  

- посочване на цената на стоката в левове. В разпоредбата на чл.19, ал.4 от 
ЗЗП императивно е посочено какво трябва да включва продажната цена и цена-
та на единица мярка (3). Забранено е обявяването на различни цени за един и 
същ вид стока в търговския обект. Изключение има за случаите по чл.6, ЗЗП, а 
именно за: стоки с намалени цени, употребявани, с отклонения и нехранителни 
стоки с изтекъл срок на годност, чиято продажба не създава опасност за живота 
и здравето на потребителя.  

- едновременно обозначаване на продажната цена и цената на единица 
мярка на предлаганите стоки в търговския обект. Това става чрез етикети, цено-
разписи, табели или по друг подходящ начин. Целта е да се подобри информа-
цията, предоставяна на потребителите, която ще улесни сравнението на цените 
на стоките. 

- спазване на издадените от министъра на икономиката наредби за реда за 
предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените на 
определени видове стоки или услуги.  

За нарушаването на посочените изисквания за обозначаване на цените на 
стоките и услугите се налагат: глоба на виновните лица в размер от 200 до 1 500 
лв., а на ЕТ и ЮЛ – имуществена санкция в размер от 300 до 3 000 лв. съгласно 
чл.200, ЗЗП. 

Нарушаване на задълженията за издаване на документ за продажбата 

или услугата по чл.30, ЗЗП. Документът за извършената продажба от търгове-
ца, трябва да съдържа датата на продажбата, вида на стоката или услугата и 
цената. За нарушаване на това задължение на виновните лица се налага глоба в 
размер от 300 до 1 000 лв., а за ЕТ и ЮЛ – имуществена санкция,  в размер от 
500 до 3 000 лв. съгласно чл.201, ЗЗП. 

Нарушаване на забраната за нелоялни търговски практики по глава 
четвърта, раздел трети от ЗЗП. Легална дефиниция на понятието „търговска 
практика“ се съдържа в т.23 от допълнителните разпоредби на ЗЗП. Характе-
ристиките на нелоялните търговски практики са всеобхватно регламентирани в 
раздел трети от ЗЗП, който се прилага по отношение на всички стоки и услуги. 
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Нелоялни търговски практики са тези, които противоречат на изискването за 
добросъвестност и професионална компетентност и тези които променят или 
могат да променят икономическото поведение на средния потребител, когото 
засяга или към когото е насочена. Когато прилага нелоялната търговска практи-
ка, търговецът заблуждава и подвежда потребителя да вземе определено тър-
говско решение, което при други обстоятелства не би взел (КЗП, 2017, с. 4). 
Заблуждаващите и агресивните търговски практики също са определени от за-
конодателя като нелоялни. Контролът върху нелоялните търговски практики се 
осъществява от КЗП. В случаите когато комисията установи, че дадена търговс-
ка практика е нелоялна, то нейният председател издава заповед, с която забра-
нява прилагането ѝ. През 2018 г. са забранени 83 нелоялни търговски практики, 
свързани основно с предоставянето на невярна (подвеждаща) информация за 
вида и категорията на туристическите обекти (Годишен доклад на КЗП за дей-
ността ѝ, 2018, с. 11). Като за 2019 г. броят на заповедите за забрана на прила-
гането на нелоялни търговски практики, издадени от КЗП, се е увеличил на 132. 
Забранените нелоялни практики са свързани с продажби в търговската мрежа, 
онлайн пространството и предоставянето на туристически продукт (Годишен 
доклад на КЗП за дейността ѝ, 2019, с. 13-14). Нарушаването на забраната за 
нелоялни търговски практики води до налагане на глоба за виновните лица, а за 
ЕТ и ЮЛ – имуществена санкция, които са диференцирани според вида и те-
жестта на нарушението.  

Нарушаване на изискванията за спазване на Регламент (ЕС) 2017/1128 

на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната 
преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. 
С регламента се цели да се гарантира правото на потребителите на преносими 
услуги за онлайн съдържание да ползват същите услуги, когато временно се 
намират в друга държава членка, различна от тяхната държава членка на преби-
ваване. От 20 март 2018 г. в Европейския съюз (ЕС) започна прилагането на 
регламента и разпоредбите му са задължителни за всички държави членки. В 
тази връзка с изменението на ЗЗП (ДВ, бр.13 от 2020 г.) в чл. 225д е предвиден 
нов състав на административно нарушение за неспазването на изискванията на 
регламента. Изпълнителното деяние на нарушението се изразява в непредоста-
вяне на потребител на достъп до съответната услуга, когато се намира в друга 
държава-членка на ЕС. Съгласно съображение 21 от преамбюла на регламента 
всякакви действия от страна на доставчик, които биха възпрепятствали абона-
тите да имат достъп или да използват услугата следва да се считат за заобика-
ляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услу-
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гите за онлайн съдържание (Регламент (ЕС) 2017/1128, OJ L 168, 30.06.2017, с. 
1-11). Субекти на нарушението са доставчиците на услуга за онлайн съдържа-
ние. Контролът по съблюдаването на прилагането на регламента се осъществява 
от КЗП, която в случай на неспазване ще налага и определени санкции. В раз-
поредбата на чл.225д, ал.1, ЗЗП са предвидени следните административни санк-
ции: глоба за физическите лица в размер от 500 до 3 000 лв. и имуществена сан-
кция за ЕТ и ЮЛ в размер от 1000 до 5 000 лв. за всеки отделен случай. Следва 
да се отбележи, че това административно правонарушение има и квалифициран 
състав – повторност на извършване на нарушението по чл.225д, ал.1, ЗЗП. В 
ал.2 от посочената разпоредба на закона са предвидени по-високи размери на 
санкциите, т.е. двоен размер на първоначално наложената.  

Новост в административнонаказателните разпоредби на ЗЗП са и предви-
дените нарушения, свързани с дейността на контролните органи за защита 
на потребителите, по чл. 230а, 230б, 230в, 230г, 230д от Закона. Те могат да се 
обобщят в следните:  

- Възпрепятстване на длъжностни лица на компетентните органи по 
чл.190г, ЗЗП, както и неоказване на съдействие и сътрудничество при осъщест-
вяване на техните правомощия. Размерът на административното наказание 
(глоба и имуществена санкция) за това нарушение е от 1 000 до 3 000 лв. 

- неизпълнение на заповед на КЗП относно премахване на съдържание или 
ограничаване достъпа до онлайн интерфейс на търговеца, когато нарушава пра-
вата на потребителите. В случай че търговецът откаже да съдейства, КЗП за-
дължава доставчиците на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, поддържащи сайта 
на търговеца, да ограничат достъпа до онлайн интерфейса му. Когато тези мер-
ки не постигнат  преустановяване на нарушението, то регистраторите на домей-
ни са задължени да заличат пълното име на домейна на отговорния за наруше-
нието търговец при искане от страна на комисията. За всяко неизпълнение на 
посочените задължения е предвидена имуществена санкция за търговеца, хос-
тинг компаниите и регистраторите на домейни в размер от 1 000 до 5 000 лв. 
При повторно нарушение санкцията се удвоява. 

- Възпрепятстване на длъжностните лица при осъществяване на контрол-
ните им правомощия по чл.192 и 192а, както и за неизпълнение на разпорежда-
не по чл.192а, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗЗП. Размерът на административното наказание 
(глоба и имуществена санкция) за това нарушение е от 1 000 до 3 000 лв. 

Глобата или имуществената санкция се налагат на лицата, които са извър-
шили нарушение в областта на защитата на потребителите, с наказателно пос-
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тановление. По своето предметно съдържание наказателното постановление е 
правораздавателен акт на административнонаказателна юрисдикция, чрез който 
се установява фактът на административното нарушение и се свързва с точно 
определено лице, на което се налага съответстващото по закона административ-
но наказание (Димитров, 1995; Дерменджиев и др., 2012, с. 336; Цанков и др., 
2006, с. 129; Андреева и Йолова, 2016, с. 214-217). Целта на наказателните пос-
тановления е да реализират административнонаказателната отговорност чрез 
налагане на административно наказание. Властническата компетентност за из-
даването на наказателните постановления за нарушения на законодателството 
за защита на потребителите е възложена на ръководителя на контролния орган, 
на кмета на общината или на упълномощени от тях длъжностни лица. Устано-
вяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказа-
телните постановления се осъществява по реда на ЗАНН. 

От изложеното дотук може да се направи изводът, че с последните измене-
ния на административнонаказателните разпоредби на ЗЗП се хармонизира бъл-
гарското законодателство с европейското. Това от своя страна допринася за 
постигане на по-висока защита на потребителите, а от друга – е гаранция за по-
голямата ефективност на административнонаказателната отговорност. 

Заключение 

Изложеното дотук води до извода, че контролът по ЗЗП, осъществяван от 
компетентните органи, е важно средство за гарантиране на конституционно 
признатите права на потребителите. Административният контрол за спазване на 
потребителските права има значима социално-икономическа роля – да защити 
потребителите като по-слаба страна в потребителските отношения и да обезпе-
чи тяхната лична и имуществена сигурност. 

Но същевременно с това не трябва да се подценява и административнонака-
зателната отговорност за извършени нарушения в областта на защитата на потре-
бителите. Това произтича от многобройността на административните нарушения, 
което налага и бързото реагиране срещу тях. Чрез предвидените в ЗЗП санкции, 
които имат предимно икономически характер – глоби и имуществени санкции в 
различен размер, се цели да се въздейства превантивно на извършителите и да се 
осигури строгото зачитане на законодателството за защита на потребителите, 
което ще допринесе за постигането на високо ниво на защита на потребителите. 

Поради ограничения обем на настоящото изследване не могат да бъдат об-
хванати всички аспекти на административноправната защита на потребителски-
те права, а са анализирани само основните моменти в законодателството в тази 
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област. Предвид изложеното действащата нормативна уредба относно админис-
тративноправния режим за защита на потребителите (обхващащ както контрола 
за спазването на изискванията на ЗЗП, така и санкционирането за нарушения на 
тези законови изисквания) трябва да бъде оценена положително. 

Бележки 

1 Чл.165, ал.3, т.2 от ЗЗП (изм. и доп. ДВ, бр. 64/2007 г., изм. ДВ, бр. 
102/2008г.): КЗП осъществява контрол върху нелоялните търговски практики. 

2 Съгласно чл.9, ал.2 от ЗЗП етикетът задължително съдържа информация за 
производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните 
съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването ѝ 
и ако е необходимо, указания за употреба.  

3 Съгласно чл.19, ал.4, ЗЗП продажната цена и цената на единица мярка трябва 
да включват: 1) данъка върху добавената стойност и всички други допълни-
телни данъци и такси и 2) цената на всички стоки и услуги, които следва да 
бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите когато те задължи-
телно трябва да бъдат продадени или извършени от търговеца. 
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ROLE OF THE ADMINISTRATIVE CONTROL 

AND THE ADMINISTRATIVE-PENAL LIABILITY 

FOR THE CONSUMER PROTECTION 

Darina DIMITROVA, Jivka MATEEVA 

Abstract 

The article examines the role and importance of the administrative control and the 
administrative-penal liability as one of the main legal instruments for consumer protection. 
The Administrative-legal instruments for consumer protection are of big importance for the 
practical application, because of their public significance and because of the necessity that the 
state protects the consumers as the more vulnerable party in these legal relations through its 
competent organs of executive power. Based on the normative analysis are made conclusions 
and summaries about the application of the legislation in the sphere of consumer rights 
protection from the point of view of the Administrative Law.  

Key words: Administrative control; Administrative-penal liability; consumer rights; 

consumer protection. 
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можността на изпитаните готови нискограмажни опаковки с 

различно навълняване за използване с цел транспортиране на 

леки стоки с промишлено предназначение. 
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Въведение 

Днес, в глобален аспект, рециклираните влакна са най-важната суровина в 

производството на хартия по отношение на обема. Хартиените опаковки са най-

рециклируемите в ЕС. По данни на Евростат (Eurostat 2020) 85,6% от тях са ре-

циклирани през 2017 г., а политиката за пластмасите, публикувана през януари 

2018 г., според Казашка (2018), ще окаже въздействие върху всички опаковъчни 

материали, в т.ч. и хартиените. До 2020 г. се очаква да има стабилен растеж в 

световното производство на опаковки, в частност в Европа (Осыка, Комаха, Шуль- 
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га 2019; Пазари 2014), като глобалният пазар на опаковки от велпапе се разрас-

тва (Басмаджиев 2018; Степента на рециклиране на хартия 2018). И други авто-

ри (Korzeniowski,  Foltynowicz 1999) поясняват огромната роля на опаковките за 

националната икономика.  В контекста на климатичните промени търсенето и 

изграждането на подходящи стратегии и политики за зелен растеж при миними-

зирано използване на суровините, производството на нискограмажни опаковки 

от рециклирани хартиени материали с постигнато оптимално качество е актуа-

лен и значим проблем и основна насока за научни изследвания и развитие на 

икономиката (Стойкова 1999). 

Стефанов (2001) изтъква, че картонените опаковки са едни от най- перс-

пективните с положителен екологичен и икономически ефект. Опаковките от 

вълнообразен картон имат ниска маса, привлекателен външен вид, добра здра-

вина, лесно сглобяване и възможности за печат (Производство тары 2019; 

Всичко освен пластмаса 2019; Вълчев, Токарева, Стефанова 2003). Това ги пра-

ви най-разпространените в опаковъчния бранш (Господинов 2014; Розалинов 

2017).  Влагането на нискограмажни хартии за производството на опаковки се 

вписва в контекста на оптимизирането на бизнес разходите и намаляването на 

въздействието върху околната среда на отпадъците, произтичащи от тяхното 

използване и производство, и е предпоставка за устойчиво развитие на иконо-

миката (Стефанов 2010; Troia 2014). 

В изследване (Щрунц 2006) се обобщава, че най-широко предлаганите 

асортименти готови продукти от рециклирани хартиени материали са транспор-

тните опаковки. За тяхното производство най-често се използват: отпадъчен 

вълнообразен картон от магазините 1.04 – 40% и сортирана смесена хар-

тия 1.02 – 35%.  Най-масово използвани за транспорт са трипластните вълно-

образни опаковки. Това определя обекта на изследването.  

В предишно изследване (Маринова 2019) се установи, че нискограмажните 

комбинации картони и при най-ниско навълняване успешно могат да се включат 

в състава на опаковки за леки продукти с транспортно предназначение. Икономи-

ята от използван ресурс при еднакво технологично решение означава и по-малки 

разходи за производството на асортимент с постигнато оптимално качество, съ-

образно избрано функционално предназначение. В тази връзка намаляването на 

грамажа на основната влакнеста суровина предоставя възможности за получава-

нето на екологично ефективни и, едновременно с това, опаковки с отчетен добър 

икономически ефект в дела на разходите на производителя. 

Видът и качеството на опаковката влияе не само на условията на доставка 

на продуктите, но и на ефикасността на транспортирането и ефективното опол-
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зотворяване на капацитета на складовете при съхранение. Това насочва интере-

са ни към проучване на качеството на опаковките, произведени на основата на 

нискограмажни хартиени материали за стоки с промишлено предназначение, и е 

основа за целенасочено изследване в контекста на новите производствени 

изисквания.  

Целта на настоящата статия е изследване на качеството на изработени 

нискограмажни рециклирани картонени опаковки и възможностите за 

постигане на оптимално качество. 

1. Опитен материал и методология на изследване 

Обект на изпитване са опаковки с транспортно предназначение, изработе-

ни от трипластов вълнообразен картон (велпапе) на основата на нискограмажни 

рециклирани хартии. Образците са произведени при спазване на следните усло-

вия и характеристики: 

– изработване на опаковките за транспортиране на леки нехранителни 

стоки с маса до 10 kg, като се спазва технологичният цикъл на Дуропак Тракия 

АД (към днешна дата – Ди Ес Смит България АД) – основен производител на 

опаковки от вълнообразен картон в България. Целта е използването на по-

нискограмажна влакнеста суровина в конструкцията на традиционните опаков-

ки от технологичния цикъл на предприятието с достигнато оптимално качество 

за употреба, съобразно избрано функционално предназначение; 

– в композиционната структура на тези образци са вложени само 100% ре-

циклирани нискограмажни хартии: 

• за навълнения пласт: хартията WL – Wellenstoff с маса 90 g; 

• за гладките пластове: хартиите TL – Testliner 3 с маса в диапазона: 90 – 

120 g; 

– размерите на изготвените опаковки са: 300x200x155 mm (дължина х ши-

рочина х височина) и маса до 200 g за превоз на стоки с автомобилен транс-

порт; 

– разлика в масата от (33± 10) g добавени ХСВ към всяка опаковка; 

– опаковките са произведени съгласно стандартите за конструиране на 

транспортни опаковки на FEFCO (European Federation of Corrugated Boards 

Manufacturers) – FEFCO 201 (FEFCO ESBO Code, 2007); 

– при изработването са взети предвид масата на опаковките и възможнос-

тите за стифиране (брой на редовете при стифиране) при складиране и съхране-

ние, както и носещата функция на опаковката;  
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– използвана е формулата: 

BCT = 5,3 ECT (а + b 2 th,∗ ∗ ∗ ∗  

където: 

BCT е съпротивление на смачкване на преса, N; 

a – дължина на велпапето, mm; 

b – ширина на велпапето, mm; 

th – дебелина на велпапето, mm. 

Определящите потребителни свойства за опаковките са свързани с тяхната 

здравина и изпълнението на функционалното им предназначение. Групата на 

механичните свойства има основно значение за това.  

Навълняването на картона има основна роля за понасяне на различните ме-

ханични въздействия върху готовата опаковка. Масово прилаганата вълна за 

транспортни опаковки е С-вълната. С цел изследване влиянието на  по-малките 

вълни (Е~ и B~) и възможността за използването им в нови варианти на опаков-

ки с оптимални потребителни свойства, съгласно конкретно функционално 

предназначение, са изготвени различни варианти на образци, представени в 

таблица 1.  

Таблица 1 

Варианти на изготвените трипластни картонени опаковки 

Вид на опаковката 

3E TL 100 WL 90 TL 100 

3Е TL 120 WL 90 TL 110 

3B TL 100 WL 90 TL 90 

3B TL 120 WL 90 TL 110 

3C TL 100 WL 90 TL 100 

3C TL 120 WL 90 TL 90 

 

Методи на изследване. Използван е инструменталният метод за опреде-

ляне на стойностите на качествените показатели, характеризиращи функциите на 

изготвените опаковки.  За да се осигури безпроблемно съхранение и логистика на 

опакованите продукти, както и адекватна защита на продукта, съществуват реди-

ца тестове за опаковки. Те не могат да бъдат препоръчани като стандартни, но са 

съобразени с изискванията и функционалността на всяка отделна опаковъчна 
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единица. Потребителните свойства на транспортните опаковки от хартии и кар-

тони, които определят основните им функции, съобразно тяхната експлоатация, 

изискват определяне на стойностите на показателите, характеризиращи масата  и 

устойчивостта им при различни прилагани външни въздействия. 

Съобразно вида на механичните въздействия върху образците на картонени 

опаковки, изпитванията могат да бъдат обединени както следва: Изпитване на 

опаковките на смачкване, съгласно БДС EN ISO 12048:2003. На готовите екс-

периментални опаковки от рециклирани хартиени материали са извършени из-

питвания по следните показатели: смачкване на натиск (Box Compression test – 

BCT); съпротивление на плоско смачкване (Flat Crush test – FCT); съпротивле-

ние на спукване (Bursting Strength Test – BST); Изпитване на опаковките на 

удар при свободно падане (Drop test) и Изпитване на опаковките на вибрация 

(Vibration test), съгласно изискванията на ISTA
®
 (Overview of procedure 1A, 

2016) и Собствена маса на опаковките, съгласно БДС 4703:1988. 

2. Резултати и обсъждане 

Изискванията, предявявани спрямо опаковките, са многобройни и значени-

ето им е различно. Ето защо пригодността, ефективността и качеството на опа-

ковките се оценяват чрез тяхното изпитване (Лашева, Розалинов 2008). Изпит-

ването на опаковките и на опаковъчните материали е важен етап от научноизс-

ледователския процес и процеса на разработване на опаковките. Оценката на 

опаковката чрез определяне на нейните показатели помага да се гарантира, че 

всички продукти от велпапе и дизайнът на опаковките могат да устоят успешно 

на въздействията, оказвани им в реалните ситуации. 

Изследването включва определянето на качествените показатели, съгласно 

регламентираните изисквания в техническите спецификации за качеството на 

готовите опаковки. 

Качеството и структурата на готовата опаковка от влакнести материали се 

определя от броя, формата, относителното разположение на структурните еле-

менти на опаковката – картони и изграждащите ги хартии и тяхното качество. 

Изпитването на физикохимичните и физикомеханичните показатели на основ-

ните суровини, използвани за производството на готовите опаковки, разгледани 

в отделна статия (Маринова 2019), установи възможността за изработването на 

експерименталните образци и даде основание за очакваните стандартни резул-

тати за качеството на формираните готови опаковки. При това, с разработването 

на екологични опаковки, се отчитат тенденциите за опазване на околната среда 

и в контекста на т.нар. „ресурсна икономика“. 
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1. Характеристика на готовите опаковки 

Определената маса на изпитаните опаковки е представена в таблица 2 

Таблица 2 

Маса на изпитаните опаковки 

Вид на опаковката Собствена маса, kg 

3E TL 100 WL90 TL 100 0,120 

3Е TL 120 WL90 TL 110 0,130 

3B TL 100 WL 90 TL 90 0,120 

3B TL 120 WL 90 TL 110 0,150 

3C TL 100 WL 90 TL 100 0,130 

3C TL 120 WL90 TL 90 0,130 

 

Намаляването на грамажа на опаковките е от ключово значение в съвре-

менното производство. Значително по-малко вложените материали с оптимално 

качество осигуряват изпълнението на функционалното предназначение на гото-

вите опаковки и при намалено тегло. Спазени са изискванията за изработване на 

опаковки с малка маса – до 200 g, като образците се характеризират с маса в 

диапазона 120 -150 g. 

2. Изпитване на готовите опаковки 

по показателя „издръжливост на вибрации“ 

Вибрационното изпитване е способността да се репликират, имитират 

реални вибрации върху изпитваната опаковка, за да се наблюдават ефектите и 

да се идентифицират слабостите. Вибрацията се проявява при всички форми на 

транспортиране и при различни нива на интензивност в използваната среда. В 

реалния свят вибрациите са много по-сложни и могат да възбудят естествените 

честоти на продукта, причинявайки бързо износване и повреда. 

Вибрационният тест се извършва, за да се симулира принуждаваща функ-

ция на конструкцията чрез вибрираща машина. Изпитването дава информация 

за транспортните напрежения върху опаковката и върху продукта. Вибрацион-

ното изпитване позволява да бъде оценено изпълнението на опаковката както 

по отношение на нейната здравина, така и на защитата, която тя осигурява на 

съдържанието си, когато е подложена на вибрации, каквито претърпява при 

транспортиране. Този метод е подходящ за изпитване на опаковки от всякаква 
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форма, материал, вид, дизайн на вътрешна опаковка, средства за затваряне, как-

то и от всякакъв размер и маса. 

Като резултат от извършения вибрационен тест за изследваните опаковки 

не се наблюдават видими щети върху тях. При зададените вибрационни па-

раметри с честота на трептене 210 rpm за време от 60 min не са отчетени повре-

ди по страните на опаковките, разлепване на лепилната лента или разрушаване 

на шевовете им. Опаковките могат да бъдат успешно транспортирани, като при 

отчетени евентуални вибрации, стоката в тях няма да понесе увреждания. Виб-

рациите се проявяват по време на транспортирането на опакованите продукти 

под формата на: вибрации от самото превозно средство, вибрации в резултат от 

лоши пътни настилки, при движението на конвейер. Потенциалните щети от 

възникването на вибрации най-често включват: фрактури и увреждания от из-

носване, наранявания на продуктите в опаковките, повърхностно износване. 

Това означава, че за избрания автомобилен транспорт, опаковките са в състоя-

ние да изпълнят защитните си функции по отношение на продукта.  

Вибрационният тест симулира условията, които опаковката и продуктът в 

нея могат да понесат в среда на изпитване по време на жизнения си цикъл. Чрез 

изпитването на опаковките на вибрации са избегнати неочакваните характерис-

тики и преждевременните повреди и се гарантира целостта на опаковката и запаз-

ването на свойствата на продукта по време на неговото транспортиране. Показа-

телят за вибрационно въздействие с фиксирано изместване от 25 mm установява, 

че изпитаните опаковки и продуктите, които те защитават, ще запазят целостта си 

при излагане на сложни динамични напрежения по време на транспортиране, 

както и на други събития и среди. Определянето на чувствителността на опаков-

ките към вибрациите е необходимо условие за формулиране на интелигентно 

решение относно дизайна на опаковката. Измерването на резонанса на системата 

„опаковка – продукт“ помага да се определи способността на опаковката да нама-

ли амплитудата на вибрациите при критичните честоти на продукта. 

3. Изпитване на готовите опаковки 

по показателя „удар на свободно падане“ 

Изпитването за удар на свободно падане на опаковката е резултат от усло-

вията, на които тя може да бъде подложена по време на транспортиране. Устой-

чивостта на картонената опаковка на ударни въздействия често се пренебрегва. 

Опаковката трябва да издържи на многократно падане и от различни ъгли. Оси-

гуряването на успешен резултат от изпитването на удар на свободно падане за 

опаковката зависи от отчетения показател „съпротивление на спукване“. Той е 
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мярка за устойчивостта на разкъсване на опаковката. Колкото по-висока здравина 

имат опаковъчните материали, толкова по-голяма е възможността за стандартен 

резултат на опаковката при изпитването за удар на свободно падане. За успешен 

резултат се счита, когато не са налични сериозни дефекти на опаковката. 

Съгласно използваната по методика последователност на изпитване за пока-

зателя, са получени резултатите за опаковките с Е-вълна, представени в табл. 3.  

Таблица 3 

Изпитване на свободно падане на опаковка ТL3100 WL 90 ТL100 

и ТL120 WL 90 ТL110 от трипластов вълнообразен картон с Е-вълна 

Брой 
на изпускания 

Височина 
на изпускане 

Страни на изпускане 
(напр: Лице 6; 

Ъгъл 2-3-5, Ръб 3-5) 

Наблюдаващ се 
дефект 

1 760 mm. Ъгъл 2-3-5 Минимален дефект 

2 760 mm. Ръб 3-5 Не се наблюдава 

3 760 mm. Ръб 2-5 Не се наблюдава 

4 760 mm. Ръб 2-3 Минимален дефект 

5 760 mm. Лице 5 Не се наблюдава 

6 760 mm. Лице 6 Не се наблюдава 

7 760 mm. Лице 1 Не се наблюдава 

8 760 mm. Лице 3 Не се наблюдава 

9 760 mm. Лице 2 Не се наблюдава 

10 760 mm. Лице 4 Не се наблюдава 

 

В резултат на изследването на показателя за конкретните опаковки се наб-

людава минимален дефект при изпускане на ъгъл. Тези нарушавания на опа-

ковките са в нормите и не биха могли да увредят продукта. Най-честите откло-

нения при изпитването на опаковките по този показател се забелязват по ръбо-

вете 2-3-5. Обяснението следва да се търси в технологичните операции, проце-

сите по сглобяването. Това е мястото на съединяване на страните на опаковките 

и затова е най-уязвимо. Следва да се предвидят редовете на подреждане, съоб-

разно масата на пълните опаковки и стойностите за показателя якост на смачк-

ване на преса (BCT). Леки опаковани продукти, избрани за превоз, при внима-

телно подреждане в транспортните средства няма да претърпят поражения. 

Получени са отлични резултати за изпитваните опаковки с В-вълна. Не се 

наблюдават дефекти като резултат от изпитването по показателя. Опаковките 
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се характеризират с механична здравина при динамичните натоварвания, свър-

зани с падането им при транспортиране, подреждане при складиране и при то-

варо-разтоварните операции. В-вълната, както и други автори (Imran Ahmed,  

Bhoomkar 2013) посочват, има доста висока якост на плоско смачкване. Прави 

впечатление, че макар и с един гладък пласт от 90 грама, опаковката не отчита 

дефектите, установени за опаковките с Е-вълна. Това означава, че навълняване-

то оказва влияние за резултата. Навълняването от типа „В“ има достатъчно раз-

стояние, за да осигури добра плоска повърхност на топ лайнер. То може ефек-

тивно да издържи ударите по време на транспортирането. По-добрата печатае-

мост, съчетана с подходяща якост на плоско смачкване, прави В-вълната изк-

лючително подходяща за малки трислойни опаковки.  

Автори (Scheunemann, Escobedo 2003) обобщават, че изпитването на пока-

зателя удар на свободно падане може да бъде точен и полезен инструмент при 

оценката на ефективността на опаковката, ако е спазена процедурата на изпит-

ване. Резултатът от изпитването позволява изпълнението на функциите от опа-

ковката. Той е показател за добрите физикомеханични показатели на нейните 

компоненти и за правилния подбор на функционално предназначение.  

В резултат на извършеното изпитване за комбинацията със С-вълна се наб-

людава минимален дефект при изпускане на ъгъл 2-3-5 и на ръб 2-3 (анало-

гично на табл. 3). Прави впечатление, че това е основен дефект, който отчитат 

изследваните опаковки. За всички формирани комбинации картон бе установе-

но, че покриват препоръчителните изисквания за показателя „съпротивление на 

смачкване по ръба“ (ECT) и технологичните норми на производството. Следо-

вателно полученото нарушение не би могло да повлияе върху целостта на про-

дукта в опаковката. Нещо повече, тестът може да бъде гарант за способността 

на опакования продукт да се запази при потенциална опасност от нараняване и 

неправилна употреба. 

4. Изпитване на якостните показатели на готовите опаковки 

Изпитването на опаковките е допълнено с едновременно изпитване на по-

казателите съпротивление на спукване и съпротивление на плоско смачкване 

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Изследване на якостните показатели на опаковките 

Комбинация 

Устойчивост 
на на-

тиск/смачква-
не на преса, kg 

Съпротивле-
ние на плоско 
смачкване, 

kPa 

Съпротивле-
ние на спук-
ване, kPa 

Съпротивле-
ние на спук-
ване, kPa 

Лице Гръб 

3ETL100WL90TL100 78 215 516 495 

3ЕTL120WL90TL110 80 211 492 508 

3BTL100WL90TL90 102 230 577 579 

3BTL120WL90TL110 108 225 560 574 

3CTL100WL90TL100 106 236 548 549 

3CTL120WL90TL90 112 241 620 598 

 

Картонените опаковки често са подредени една върху друга. Това означава, 

че те трябва да могат да понесат продължително натоварване, без да се повре-

дят. Устойчивостта на смачкване/натиск (ВСТ) е показател за способността 

на опаковките да издържат на такова натоварване при продължително напреже-

ние, по време на транспортиране, разтоварване подреждане/стифиране на опа-

ковките. Стойността за смачкване на преса измерва стабилността на опаковката. 

Високите стойности за показателя са предизвикателство пред опаковките от 

рециклирани влакнести материали. Ето защо получените оптимални резултати 

за опаковките установяват тяхното добро качество и следователно възможност 

за използване за леки нехранителни стоки. Получени са близки средни стойнос-

ти за показателя BCT при опаковките с Е-вълна (78 и 80 kg), което позволява 

безпроблемния избор на по-нискограмажната комбинация. Аналогични са ре-

зултатите и за двете комбинации с В-вълна (102 и 108 kg). Нещо повече, по- 

високограмажната комбинация с В-вълна отчита по-голяма стойност от устано-

вената за този показател при 100-грамовата комбинация със С-вълна (108 и 106 

kg). Това свидетелства за добро съчетаване на конструкцията и свойствата на 

вложения картон, което би осигурило необходимата издръжливост на опаковка-

та до достигане до крайния потребител. Според Zhao (1993) от многобройните 

критерии за опаковките, якостта на натиск обикновено се смята за най-

изявеният показател от нейното крайно изпълнение.  

Изпитването на съпротивлението на спукване (BST) отдавна се смята за 

индустриален стандарт. Резултатите при изпитаните опаковки показват силата, 

необходима за спукване или разрушаване на велпапето. Те са показател, че опа-
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ковките ще издържат конкретните сили, на които могат да бъдат подложени по 

време на грубо боравене, както и на теглото, което те могат да задържат. Опре-

делянето на якостта на спукване от двете страни (лице и обратно) дава повече 

информация за материала, използван и от двете страни на велпапето. Тъй като 

велпапето обикновено не е симетрично построено (външната страна-лайнер е 

предимно с по-добро качество), това е важен факт и се вижда от резултатите, 

представени в таблица 4. В сравнителен анализ комбинациите при „Е“ навълня-

ване показват близки стойности за този показател, като отчетените за по-

нискограмажната комбинация потвърждават конкретно възможностите на опа-

ковките с по- малка маса да изпълняват добре защитни функции. Опаковките с 

В-вълна показват стабилност на резултатите за гръб и лице (аналогично на 100-

грамовата комбинация със С-вълна), като отчетените стойности за показателя са 

по-високи от тези за по-леката комбинация със С-вълна и близки до тези при 

по-тежката със С-вълна (598 kPa). Резултатите за показателите BST и BCT оп-

ределят подходящия избор на „В“ навълнените опаковки за транспортиране на 

леки нехранителни стоки. 

Съпротивлението на плоско смачкване (FCT) е един от основните пока-

затели за оценка на използваемостта на вълнообразния картон на опаковката, 

определена с възможността му да издържи най-високо напрежение, приложено 

върху гладкия слой на картона, до смачкване на вълната от навълнения пласт. 

Автори (Youn, Kwon, Lee 2009) обясняват, че съпротивлението на плоско смач-

кване е свързано с крайната якост на натиск на опаковката по време на прера-

ботвателните процеси като щанцоване и печатане. Други автори (Тодорова, 

Гарабедян, Каролева 2014) уточняват, че фермобразната структура на велпапето 

му придава високи якостни свойства на плоско смачкване. Тодорова и Гарабе-

дян (2015) установяват, че показателят зависи от вида и качеството на навълня-

ване, както от вида и качеството на хартията, използвана за навълняване при 

производството на вълнообразния картон и влияе върху здравината на крайното 

изделие. Target (2015) също потвърждава, че по-ниската стойност на показателя 

FCT намалява стойностите за показателя „смачкване на натиск на опаковката“. 

Диапазонът на получените стойности в случая е голям. Очаквано най-висок 

резултат за показателя FCT е получен за комбинацията със С-вълна (241 kPa). 

Прави впечатление, че в сравнителен анализ получените стойности за различ-

ните комбинации са еквивалентни на тяхното грамово съотношение и корелират 

с установените резултати за другите якостни показатели. Няма голяма разлика в 

отчитането на показателя в рамките на отделните навълнявания. При изчислен 

среден резултат за FCT от 226.33 kPa за изследваните комбинации, тези с В-
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вълна отново показват много добри резултати, при това по-леката опаковка е с 

90-грамов външен слой и по-висока стойност. Последната е в пряка зависимост 

и с установените по-високи стойности за показателя BST (577 и 579 kPa).   

Получените добри резултати за показателите, определящи транспортопри-

годността на изследваните опаковки – изпитване на вибрации и удар на свобод-

но падане, се потвърждават и от стойностите за якостните показатели  на опа-

ковките. 

Заключение 

Съгласно извършените изследвания за готовите опаковки, относно техните 

показатели може да се обобщи: 

– Вибрации: изпитването на вибрациите потвърждава  изпълнението на 

функциите на опаковките по отношение на тяхната здравина и защитата, която 

осигуряват на продуктите вътре. Резултатите за всички опаковки показват, че те 

могат да бъдат успешно използвани при симулираните условия за автомобилен  

превоз, използван за транспортиране на леки нехранителни стоки, без да изпит-

ват щети от вибрациите на опаковката към самия продукт. Всички изпитани 

опаковки по показателя притежават т.нар. „пътна годност“; 

– Удар на свободно падане: изпитването на показателя дава информация за 

влиянието на различните потенциални реални въздействия върху опаковките, за 

представянето на опаковката и продукта в нея в резултат на симулирани въз-

действия на реалната среда и е характеристика за продуктови спецификации. 

Резултатите от теста за изследваните опаковки установява минимални дефекти 

при някои образци. Дефектите са отчетени за най-крехкия ъгъл на опаковките – 

2-3-5 и са обикновено най-често срещаните при този метод на изпитване на 

опаковките. Те са в рамките на допустимите изисквания и позволяват изпол-

зването им за транспортиране на леки нехранителни стоки. Без дефекти са опа-

ковките ТL3120 WL 90 ТL3110  и TL3100 WL 90 TL3 90 с В-вълна; 

– Устойчивост на натиск/смачкване: изпитването на показателя служи 

за измерване на устойчивостта на натиск, деформация и способността за под-

реждане на опаковките. Резултатите от теста на изследваните опаковки потвър-

ждават тяхното представяне по отношение издръжливостта им на постоянно 

натоварване и определя тяхната максимална здравина при постоянна норма на 

натоварване. В резултат на извършените изпитвания се заключава, че опаковки-

те могат да издържат характеристиките на предвидените за тях продукти и на-

товарване в рамките на предвиденото подреждане на леки нискограмажни опа-

ковки;  
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– Съпротивление на спукване: изпитването за здравина се влияе от масата 

и композиционния състав на опаковката. Получените стойности за изследваните 

опаковки потвърждават оптималното им използване, съобразно функциите, и 

при намален грамаж. Определянето на показателя е задължително при обичайни 

превози на продукти, какъвто е автомобилният, когато са налице много въз-

можности за щети, докато опаковката се транспортира. Резултатите са показа-

тел и за издръжливостта на изпитаните опаковки при груби манипулации с при-

лагане на вътрешни и външни сили, които предизвикват пробиви. Най- висок 

резултат е установен за опаковката ТL3120 WL 90 ТL390  със C-вълна; 

– Съпротивление на плоско смачкване: изпитването дава възможност за 

прогнозиране на здравината на готовата опаковка. Съществува правопропорци-

онална зависимост между показателя и устойчивостта на смачкване на опаков-

ката. Стойностите на показателя се влияят от вида и качеството на използваните 

материали. Изследваните опаковки отчитат оптимални стойности, което доказва 

връзката между качеството на вложените материали и това на получения краен 

продукт. В допълнение с останалите резултати за качествените показатели на 

изследваните опаковки, изпитването подкрепя възможността за използване на 

нискограмажните опаковки при транспортиране в условията на автомобилен 

превоз на леки нехранителни стоки. 

В резултат на извършените изпитвания на готовите комбинации нис-

кограмажни опаковки се установи, че съобразно получените резултати за 

качествените им показатели, те могат да се използват за транспортиране 

на леки нехранителни стоки. Изборът на конкретен вид опаковка ще зави-

си от асортимента на използваната за опаковане стока и предвидените 

разходи за това. Не е целесъобразно и икономически нерационално е за леки 

нехранителни стоки да се използват по-скъпи и тежки опаковки. Промиш-

лените стоки са разнообразни, а класифицирането им включва много и раз-

лични признаци. Опаковките могат да се използват за всяка една нехрани-

телна стокова група, отговаряща на тези условия с маса до 10 kg. 
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STUDY OF THE QUALITY INDICATORS OF RECYCLED 

LOW-WEIGHT CARDBOARD PACKAGES 

Velichka MARINOVA 

Abstract 

The aim of the article is to determine the quality indicators of recycled low-weight 

cardboard packages made and the possibilities to obtain optimum quality with less raw 

materials. Instrumental methods have been used for best characteristic of the basic consumer 

properties of cardboards packages according to their functions. The research carried out 

proves the feasibility of the different cardboard packages tested with different flutes for use in 

transport of lightweight industrial goods. 

Key words: quality; recycling; cardboard packages. 
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СИЛАТА НА ТВОРЧЕСКИЯ ДУХ ОТРАЗЕНА 
В МОНОГРАФИИТЕ „ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Константин КАЛИНКОВ1 
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1  Катедра Икономика и управление на строителството, Икономически университет, Варна, 

България. E-mail: kalinkovk@ue-varna.bg 

 
„Човек строи дом, за да живее, а пише книги, 

понеже е смърте и знае това” 

Даниел Пенак 

 

Професор доктор на архитектурните науки Атанас Ковачев – член корес-

пондент на БАН, няма нужда от представяне. В дългогодишния си житейски и 

професионален опит той се е доказал  като  изявен учен преподавател, изследо-

вател и проектант. Тази професионална популярност е не само в България, но и 

в чужбина, където са публикувани негови монографии, книги, учебници др., на 

руски, английски, френски, немски и сърбо-хърватски език. Научните му трудо-

ве имат и определен интердисциплинарен характер, което ги прави полезни и 

необходими за ползване от широк кръг специалисти в областта на градоуст-

ройството, териториалното устройство и др. 

През месец септември 2019 година от печат излизат неговите четири мо-

нографии по „Градоустройство“, издание на „Авангард Прима“ – София, Част 

1-348 стр., Част 2-346 стр., Част 3-346 стр., Част 4-372 стр., в които авторът, на 

базата на своята ерудиция и многостранни познания, обогатява своята теза за 

съвременните аспекти на модерните градоустройствени научни изследвания и 

творчески резултати. Появата на един такъв забележителен труд като „Градоус-

тройство“,  където са акумулирани и използвани знания от различни области, 

теории и епохи, предлага на читателите съдържание и естетическо оформление, 

вдъхващи европейско самочувствие. 
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Основен положителен елемент в четирите монографии „Градоустройство“ 

е тяхната актуалност. Те представляват безспорно явление в специализираната 

литература в България. Монографиите се отличават с последователност в изло-

жението, в обхватност и възможност да се разгледат  и дискутират професио-

нални проблеми по градоустройството в контекста на европейското и световно-

то градоустройствено развитие. Изданието откроява урбаниста-професионалист 

и педагога – дългогодишен преподавател, доказал своите научни интереси в 

областта на теорията и историята на градоустройството. 

Четирите монографии „Градоустройство“ включват общо 35 модула. Всеки 

модул, освен цели и обобщения, завършва с въпроси за дискусия. Много от раз-

работените модули включват широк илюстративен материал от нашата и све-

товната градоустройствена практика. Илюстрациите включват: градоустройст-

вени и архитектурни схеми, планове, чертежи, снимки, визуализации. В основа-

та на разработените монографични трудове естествено стоят съвременните ре-

шения на организацията и развитието  на различните съставни елементи от сис-

темата на феномена „ГРАД“.  

ЧАСТ 1. СЕЛИЩНИ ЕЛЕМЕНТИ. Включва 9 Модула. 

Модул 1 разглежда същността, обхвата и задачите на градоустройството и 

анализира проблемите на съвременното градоустройство. 

Модул 2  е посветен на населените места и анализира възникването и раз-

витието на селищата, градоустройствената класификация и функционалната 

типизация на населените места, състоянието и проблемите на населените места 

в България. 

Модули 3, 4, 5, 6 и 7 разкриват съдържанието и особеностите на основните 

селищни елементи в населените места – урегулирани поземлени имоти, кварта-

ли, площади, улици, улични кръстовища и улични възли, паркинги и гаражи. 

Модул 8 анализира възникването и развитието на пешеходните улици и 

зони в градовете. 

Модел 9 разглежда основните технико-икономически показатели за уст-

ройство на територията и застрояване на поземлените имоти. 

ЧАСТ 2. ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ. Включва 7 Модула 

Модул 10 е посветен на плановата структура на населените места и разг-

лежда факторите влияещи върху планово-пространствената организация и ос-

новните структурни форми на селищата. 
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Модул 11 анализира въпросите на функционалното зониране на населени-

те места и видовете устройствени зони в градския организъм. 

Модул 12,13,14,15 и 16 разкриват проблемите на композицията на населе-

ните места и съдържанието на различните устройствени зони в градския орга-

низъм. 

ЧАСТ 3. ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ. Включва 10 Модула 

Модул 17 е посветен на концепциите от ХХ век и началото на ХХI век за 

градове на бъдещето. 

Модул 18  анализира градоустройственото планиране и развитие от края на 

ХХ век и началото на ХХI век – най-новите постановки от теорията и практика-

та в някои европейски страни и в България, в областта на устройство на терито-

риите. 

Модул 19 разглежда проблемите на комуникационно-транспортната сис-

тема. 

Модул 20 е посветен на различните инженерно-технически мрежи. 

Модул 21  анализира съдържанието и особеностите на зелените площи и 

зелените системи в населените места. 

Модул 22  разглежда проблемите на кадастъра, неговите място и роля в ус-

тройственото планиране. 

Модули 23, 24 и 25 разглеждат плановете и проектните материали за изг-

раждане и развитие на населените места,  общите и подробните устройствени 

планове. 

Модул 26 анализира интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие като нови за нашите условия планове за приоритетно развитие на оп-

ределени зони в градския организъм. 

ЧАСТ 4. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОТО 
ГРАДОУСТРОЙСТВО. Включва 9 модула. 

Модули 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35  са посветени на актуални проб-

леми на съвременното градоустройство – реконструкция и обновяване на градо-

вете и основните зони в градския организъм; саниране на жилищни територии, 

сгради и комплекси, изградени по индустриални технологии; усвояване на под-

земното пространство за градоустройствени мероприятия; енергийни проблеми 

на градовете; естетически проблеми на градската среда; геобиологична мрежа; 

информационни системи и технологии, използвани в градоустройственото пла-

ниране и архитектурното проектиране; устойчиво развитие на териториите. 



Известия 

2020 •  том 64  •  №1 

72 

Успоредно с модулите е разработен и приложен речник на някои основни 

термини, свързани с архитектурата, градоустройството, териториалното уст-

ройство и екологията и опазването на околната среда. Библиографията включе-

на към изданието посочва над 570 източника. 

Модулното подреждане дава възможност за структурна последователност 

на изложението, възможност за поставяне и дискутиране на проблеми, обогатя-

ване на анализираните теми. Подчертаната лична позиция на автора на изслед-

ването е защитена не само в теоретичен план, но и с много негови градоуст-

ройствени и архитектурни планове и инвестиционни проекти от богатата му 

професионална практика. 

Авторът не е чужд на идеята за симбиоза между пространственото и ико-

номическото развитие на града. На тази основа през последните години активно 

работи с икономисти - урбанисти по този интердисциплинарен проблем. В тази 

насока той реално отчита влиянието на пазарната икономика в пораждането на 

инвестиционната идея и реализирането на даден инвестиционен проект в градс-

ката среда. На тази основа, авторът е отчел ролята си на специалист, занимаващ 

се с градоустройство,  за запазване на градската хармония и постигне на устой-

чивост на градската територия.  

В тази насока авторът е създал трайни и устойчиви професионални връзки 

с колегите си от катедра „Икономика и управление на строителството“, където 

активно участва в техните научни форуми, самостоятелно и в съавторство. На-

учната продукция на проф. арх. Ковачев  се използва от студентите от специал-

ност „Строителен бизнес предприемачество“ и „Недвижими имоти и инвести-

ции“. Изключително ценна помощ той оказва при подготовката на докторанти, 

като член на научно жури и при управление на научни проекти. 
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Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines , Bold – Center ). 
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� В дясно, над заглавието, се вписва класификационен индекс по JEL 

(Journal of Economic Literature) класификация. 

� Материалите включват задължително след заглавието резюме (10-12 ре-

да) и до 5 ключови думи. Резюмето и ключовите думи трябва да са на 

български и английски езици (за статиите на български език) и само на 

английски език, за статиите, подадени на английски. 

� Описанието на използваните източници и цитирането в текста се извър-

шва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цити-

ране) Цитираните източници за научно-изследователска статия трябва 

да са минимум 20, като транслитерацията е задължителна. Цитирането 

под черта не се препоръчва, освен при крайна необходимост. Ако се на-

лага използването на т.н. „бележки“, те се индексират с арабски цифри и 

се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литера-

тура. 

� Материалите да са без ръкописни добавки и зачерквания, на добър бъл-

гарски, съответно английски език.  

След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция. 

Намесите на езиковия редактор са незначителни, защото се предполага, че ста-

тиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език мо-

же да се върнат за бърза повторна проверка от автора. Авторите потвърждават 

направените стилови предложения или отбелязват с какво не се съгласни. 

Допустим обем за ръкописите: 

• за статии – от 16 до 20 страници ; 

• за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации – до 10 страници. 

Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са 

публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публику-

ване в други издателства. Редакторите имат право да извършват незначителни 

редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите 

трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключител-

ното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от 

нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква 

цитиране на оригиналната статия. 
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