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 академия, 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

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Андрияна Андреева
Специално издание на сп. „Известия“ посветено
на актуални правни проблеми в различни сфери
на законодателството ........................................................................................ 189
2. Емил Радев
Мерките срещу прането на пари
в Европейския съюз – реформа в ход .............................................................. 192
3. Ирена Илиева
Върховенството на правото и изкуственият интелект ................................... 210
4. Андрияна Андреева
По някои въпроси на работодателската правоспособност,
работодателска власт и социалната отговорност ........................................... 227
5. Андрей Александров
Понятие и правна характеристика
на „промяната на работодателя“
по смисъла на българското трудово законодателство ................................... 244
6. Галина Йолова
За принципите на задължителното здравно осигуряване .............................. 263
7. Маргарита Бъчварова
Правна същност на мълчаливото съгласие
по търговските сделки ....................................................................................... 279

CONTENTS

1. Andriyana Andreeva
Special Issue of “Izvestiya” Journal dedicated
to current legal issues in various areas
of legislation ........................................................................................................ 189
2. Emil Radev
The measures against money
laundering in the European Union – reform in progress ..................................... 192
3. Irena Ilieva
The rule of low and the artificial intelligence ...................................................... 210
4. Andriyana Andreeva
On some questions of the employer`s legal capacity,
power and social responsibility ........................................................................... 227
5. Andrey Aleksandrov
Concept and legal characteristics
of the “change of employer”
in the meaning of the Bulgarian labor legislation ................................................ 244
6. Galina Yolova
On the principles of compulsory health insurance .............................................. 263
7. Margarita Bachvarova
Legal essence of the silent consent
on commercial transactions ................................................................................ 279

ISSN (Online): 2367-6949

ISSN (Print): 1310-0343

Известия списание на Икономически университет 3 (2020)

ИЗВЕСТИЯ
списание на Икономически университет – Варна
http://journal.ue-varna.bg

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА СП. „ИЗВЕСТИЯ“ ПОСВЕТЕНО
НА АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ
НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
Доц. д-р Андрияна АНДРЕЕВА1
Гост редактор
През 2020 година Икономическият университет – Варна чества своята 100годишнина. Вековна история, в рамките на която правото неизменно е присъствало в образователната и научната дейност на висшето училище. Връзката икономика – право е призната за важна и значима още в периода на създаване на
университета, когато в учебните планове на бъдещите икономисти са заложени
множество правни дисциплини. През годините на своето развитие тази потребност и симбиоза е намирала и продължава традициите да намира различни проявления и то не само в образователните програми на отделните специалности,
но и в сферата на научните търсения на видни български юристи и икономисти.
Към настоящия момент право и икономика все по-често се обединяват в интердисциплинарни научни изследвания, които спомагат за по-цялостно разглеждане и анализиране на проблематиката и за обогатяване на правната и икономическа доктрина.
В списание „Известия“ на ИУ – Варна през годините са публикувани материали на поколения юристи – преподаватели и научни работници, посветили
своите изследвания на различни, свързани с икономиката правни отрасли – трудово, търговско, административно, осигурително, гражданско, наказателно,
международно и др. Тези статии не само обогатяват и доразвиват правната теория, но са и мост между правната регулация и икономическите процеси, свързващо звено между наука и практика, между научни изследвания и образователен процес. През 2018 г. за първи път е издаден специализиран тематичен юридическив
1

Ръководител катедра „Правни науки“, Икономически университет, Варна, България.
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дически брой на сп. „Известия“, бр. 4 – посветен на актуални правни проблеми
в различни сфери на законодателството и практиката на юриспруденцията –
търговско, трудово, международно и административно право.
Настоящият брой на списанието е вторият по поредност – изцяло юридически. Той е и особено значим, съставен с отговорност и уважение към предците и основателите, предвид посвещаването му на 100-годишнината на университета.
Тематичният брой включва статии на утвърдени учени в съвременната
правна доктрина, както и практици с принос към развитието на законодателството. Те са представители както на запазените традиции и приемственост в образователната и научна сфера на ИУ – Варна, така и на партньори от научни
институти и европейски институции, допринесли през годините за развитието и
утвърждаването на правото в образователната и научна политика на висшето
училище. Всеки от тях представя актуални изследователски търсения в своята
област на научни интереси, обединени от общата идея за непреходност на правните принципи, но и за нуждата им от адаптивност в съвременния свят.
„Мерките срещу прането на пари в европейския съюз – реформа в ход“ с
автор д-р Емил Радев, член на Европейския парламент. Статията разглежда протичащата в Европейския съюз реформа на мерките срещу прането на пари. В
актуален анализ са представени последните законодателни инициативи, насочени към актуализация на мерките по посока на тяхното затягане.
„Върховенството на правото и изкуственият интелект“ е разработила проф.
д-р Ирена Илиева – Директор на Института за държавата и правото – БАН. Статията цели да представи връзката и взаимодействието между върховенството на
правото и изкуствения интелект в няколко критични аспекти като автономността на системите за изкуствен интелект, качеството на данни, непрозрачността,
както и проблема за защитата на основните права и свободи на човека в периода
на пандемията от КОВИД-19.
Трудовоправната материя е застъпена в две от статиите:
„По някои въпроси на работодателската правоспособност, работодателската власт и социалната отговорност“, с автор доц. д-р Андрияна Андреева, катедра „Правни науки“, Икономически университет – Варна.. В статията се анализира работодателската правоспособност в контекста на предизвикателствата пред
работодателите в съвременното общество. В тяхната комплексна взаимовръзка
се изследват властта, задълженията на работодателите и социалната им отговорност за гарантиране социалните трудови права на работниците и служителите в динамиката на пазара на труда.
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„Понятие и правна характеристика на „промяната на работодателя“ по
смисъла на българското трудово законодателство“ – доц. д-р Андрей Александров, Институт за държавата и правото при БАН, секция „Гражданскоправни
науки“. Изследването си поставя за цел да разкрие какво е съдържанието на
понятието „промяна на работодателя“ според Кодекса на труда.
На осигурителното право е посветена статията „За принципите на задължителното здравно осигуряване“ с автор доц. д-р Галина Йолова катедра
„Правни науки“, Икономически университет – Варна, поставяща си за цел доктринален, критичен и систематичен поглед върху основните начала на националния здравноосигурителен модел.
Търговскоправна проблематика е разгледана в темата „Правна същност на
мълчаливото съгласие по търговските сделки“ на проф. д-р Маргарита Бъчварова, катедра „Правни науки“, Икономически университет – Варна. Научното
изследване разглежда приложението на презумираното съгласие в контекста на
общото учение за сключване на търговските сделки. На основата на нормативния анализ е извършена систематизация на отделните разпоредби, свързани с
проблематиката.
Издаването на този тематичен брой стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепата на редакционния съвет на изданието.
Искам да изкажа своята благодарност и на всички автори, които представиха за този юридически брой своите актуални научни търсения по теми –
традиционни или иновативни, но всяка една от тях със значимост за правото в
неговото съвременно измерение.
Вярвам, че тематиката на броя да бъде естествено допълнение към изследователските материали и в сферата на икономиката, и ще предизвика интерес
сред аудиторията на списанието. С настоящия брой се надяваме да продължим
и надградим поставената първа стъпка в издаването на специализирани броеве
на правна тематика и това да се превърне в традиция за списание „Известия“.
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МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПРАНЕТО НА ПАРИ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РЕФОРМА В ХОД
Емил РАДЕВ1
________________________
1

Европейски парламент, Брюксел, Белгия. E-mail: emil.radev@europarl.europa.eu

JEL K 2, К 420

Ключови думи:
пране на пари, мерки срещу изпиране
на пари.

Резюме
В настоящата статия се разглежда протичащата в Европейския съюз
реформа на мерките срещу прането на пари. В актуален анализ са
представени последните законодателни инициативи, насочени към
актуализация на мерките по посока на тяхното затягане. На основата
на анализа се отправят критики, правят се изводи и обобщения.
© 2020 Икономически университет – Варна

Цитиране: РАДЕВ, Е. (2020) Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 64 (3). с. 192 - 209.

Въведение
Днес повече от всякога ЕС се нуждае от ефективен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Почти 30 години след приемането на първата директива срещу изпирането на пари сега е време за фундаментална реформа. Според Европейската комисия (ЕК) около 1% от годишния брутен вътрешен продукт на Съюза участва в съмнителна финансова дейност. Това
означава, че около 160 млрд. евро са свързани с пране на пари в резултат от
корупция, трафик на хора, търговия с оръжия, с наркотици, укриване на данъци,
измами, финансиране на тероризма или други незаконни дейности. От една
страна, това има негативно отражение върху гражданите на ЕС и тяхното всекидневие, а от друга, нарушава конкуренцията на пазарите. По данни на Европол едва около 2% от очакваните приходи от престъпления са били временно
конфискувани или замразени в периода между 2010 и 2014 г. Според статистиката
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ката окончателно конфискуваните средства в рамките на ЕС представляват само
1% от престъпните печалби, т.е. 99 на сто остават в ръцете на престъпниците.
Прането на пари може да се изследва в множество аспекти, като в българската
наука то е обект на изследване както от юристи (Панайотов 1998), така и от
икономисти (Вълканов 2019; Динев 2012). Целта на доктриналните изследвания
е да се даде научен отговор на предизвикателствата, които поставя прането на
пари, както компетентните органи, така и пред правните системи.
В отговор на този сериозен проблем през последните няколко години ЕК
предприе действия за осъвременяване на европейското законодателство и затягане на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на
тероризма.
Гореизложеното обуславя актуалността на представяната в статията
проблематика.
Целта на изследването е да се представят действията на ЕС за осъвременяване на законодателството и актуализация на мерките срещу изпиране на
пари с акцент върху тяхната строгост.
Предмет на изследване е законодателната дейност на европейските институции, насочени към реформа на мерките срещу изпиране на пари.
За постигането на целта се реализират следните задачи: 1) Да се представят в тяхната хронология европейските законодателни инициативи в изследваната област; 2) Анализ на шестте стълба, гарантиращи по-хармонизирани и поефективни правила на ЕС; 3) На база на извършения анализ се отправят критики, правят се изводи и обобщения относно реформата в системата от мерки
срещу прането на пари.
Методологията на изследването включва комплексно прилагане на традиционни правни методи с преимуществено ползване на нормативен анализ.
1. Законодателните инициативи
През 2018 г. с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 2015 година1 за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета
и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Четвъртата директива за борба с изпирането на пари) бяха въведени сериозни промени в европейското законодателство. Тенденциите за засилване на правните норми в тази област продължиха и
от януари 2020 г. са валидни разпоредбите, залегнали в Директива (ЕС)
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2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.2 за изменение
на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за
изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Петата директива за борба
с изпирането на пари). Тези мерки бяха подкрепени и с приемането на Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. за борба с
изпирането на пари по наказателноправен ред3 и на Директива (ЕС) 2019/1153
на Европейския парламент и Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за
предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване
на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета4.
Като докладчик от страна на ЕП в тристранните преговори по окончателния текст на последната директива смятам, че с действащите към момента строги правила се полагат усилия да бъде затруднено укриването на незаконни
средства чрез обръчи от фиктивни дружества, а проверките на рискови трети
държави да бъдат по-строги. Въпреки че ролята на органите за финансов надзор
се засилва, а достъпът до информация и нейният обмен се подобряват, в правната уредба все още има пропуски, които трябва да бъдат запълнени. Постигането
на поставените цели изисква да продължим да работим за повече сигурност на
европейската финансова система.
Сред последвалите решителни действия бе публикуваното на 24 юли 2019
г. Съобщение на ЕК до ЕП и Съвета „Към по-добро прилагане на уредбата на
ЕС за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма“5. В него
бяха очертани редица стъпки, които могат да се предприемат за отстраняване на
слабостите в действащите правила на ЕС, в това число по-ефективно прилагане
на съществуващите мерки, по-подробна и хармонизирана нормативна уредба,
висококачествен и последователен надзор, който предвижда и възлагане на специфични надзорни задачи на орган на ЕС, взаимосвързаност на централизираните регистри на банковите сметки и по-надежден механизъм за координация и
подпомагане на работата на звената за финансово разузнаване (ЗФР). Съобщението беше допълнено с пакет от 4 доклада, в които бяха посочени множество
слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.
Въпреки че част от тях са преодолими чрез транспонирането и влизането в сила
на наскоро приетото законодателство, други наболели проблеми все още очакват своето решение.
В отговор на предложения пакет от мерки ЕП прие на 19 септември 2019 г.
Резолюция относно прилагането на законодателството на Съюза за борба с из194
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пирането на пари6, в която също призовава за цялостно и правилно транспониране на Четвъртата и Петата директива за борба с прането на пари. Настоява се
за засилване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване на
страните в ЕС. Поставя се акцент и върху възможността за по-нататъшно хармонизиране на правилата чрез трансформиране на Директивата за борба срещу
изпирането на пари в регламент, който би имал потенциала да установи общи
пряко приложими правила в целия ЕС.
През декември 2019 г. Съветът прие стратегически приоритети за укрепване на рамката на ЕС в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма7.
След многобройните призиви, отправени и от ЕП, и от Съвета, на 7 май
2020 г. ЕК публикува План за действие за всеобхватна политика на Съюза за
предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма8. В него
се набелязват действията, които Комисията ще предприеме през следващите 12
месеца за подобряване на прилагането, надзора и съгласуването на правилата на
ЕС в тази област. Това на практика е първа стъпка към постигане на приоритетната цел да се изготви нова и всеобхватна рамка за борба с изпирането на пари
и финансирането на тероризма. Допълнителен инструмент на ЕС за справяне с
външните рискове представлява и публикуваната заедно с плана нова методика
за идентифициране и смекчаване на заплахите за целостта на финансовата система на ЕС от трети държави със стратегически слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предложен бе и нов делегиран акт
под формата на регламент със списък на високорисковите трети държави, които
имат сериозни пропуски в националната си уредба за борба с изпирането на
пари и финансирането на тероризма. Документът беше одобрен от Европейския
парламент и Съвета9.
Новите предложения ясно показват, че ЕК втвърдява мерките в стремежа
си да противодейства по-ефективно на заплахите за целостта на финансовата
система на ЕС. Пакетът от предложения трябваше да е факт още през март, но
се забави поради извънредната ситуация, която предизвика разпространението
на коронавируса. Анализът на Европол за новите заплахи обаче недвусмислено
показа, че престъпните групи съвсем не се плашат от пандемията, а се възползват от нея. Поради това изготвеният най-после План за действие за цялостната
политика на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на
тероризма беше натоварен с големи очаквания. Но дали те се оправдаха?
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2. Нов подход срещу глобалните заплахи
Сериозна част от направените предложения откликват на призивите към
ЕК да проучи какви стъпки могат да бъдат предприети за постигане на похармонизиран набор от правила, включително по-добър надзор на равнище ЕС
и по-тясна координация между звената за финансово разузнаване (ЗФР) на държавите членки.
Като първа стъпка към необходимите промени планът следва модела на
реформите, въведени в областта на пруденциалното банково регулиране и надзор. Ето защо в основата на системата са хармонизиране на нормативната уредба и надзорен орган на равнище ЕС, работещ в тясно сътрудничество с националните компетентни органи, така че да се гарантира висококачествен и последователен надзор в рамките на единния пазар. За целта се предвижда и създаването на европейски механизъм за подпомагане и координация на ЗФР, който да
повишава тяхната ефективност, а чрез взаимното свързване на националните
централизирани регистри на банковите сметки да се ускори трансграничния
достъп на правоприлагащите органи и ЗФР до информацията за банкови сметки.
В Плана за действие се посочва подробно как ЕК възнамерява да постигне
тези цели. Базиран върху шест стълба, той цели да гарантира по-хармонизирани
и следователно по-ефективни правила на ЕС, а тяхното прилагане да се контролира по-добре и при голяма координация между органите на държавите членки.
Така ще се засили и глобалната роля на ЕС за справяне с предизвикателствата в
тази сфера.
Шестте направления са следните:
 Гарантиране на ефективното прилагане на съществуващата рамка на ЕС
за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 Създаване на единна нормативна уредба на ЕС за борба с изпирането на
пари и финансирането на тероризма;
 Въвеждане на надзор за борбата с изпирането на пари и финансирането
на тероризма на равнище на ЕС;
 Създаване на механизъм за подпомагане и сътрудничество на ЗФР;
 Спазване на разпоредбите на наказателното право на равнището на Съюза и обмен на информация;
 Укрепване на международното измерение на рамката на ЕС за борба с
изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Обща цел и ясни правила за всички държави членки – Във фокуса на
първия стълб от плана е ефективното прилагане на правилата на ЕС. За да се
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случи това, ЕК поема ангажимента да осигури пълно, правилно и, разбира се,
резултатно транспониране и прилагане на директивите за пране на пари. Знаем,
че за да се борим ефикасно с изпирането на пари, е необходимо адекватно въвеждане на мерките в държавите членки. Затова, противодействайки на изпирането на пари и финансирането на тероризма, ЕК ще наблюдава капацитета на
всяка от страните в ЕС.
Комисията вече започна производства за установяване на нарушение срещу всички държави членки, които все още не са транспонирали напълно Четвъртата директива. Тези действия насърчиха на практика няколко страни да
приемат нови закони, в резултат на което съответните производства бяха приключени. Срещу други държави членки обаче производствата за установяване на
нарушение все още са в ход. Проучването на ЕК за оценка на ефективното прилагане на Четвъртата директива трябва да завърши до средата на 2021 г. и да
бъде отразено в доклад, тъй както предвижда чл. 65, пар. 1 на нормативния акт.
Европейската комисия стартира и процедури за неизпълнение на произтичащите от Договорите задължения срещу държави членки, които не са изпратили
никаква информация за транспониране на Петата директива за прането на пари.
Тя трябваше да бъде транспонирана в законодателството на страните от ЕС до 10
януари 2020 г. Очакваше се до средата на тази година да бъдат предложени и
специфични за отделните държави препоръки. Комисията изрично се ангажира да
следи отблизо създаването на централизирани механизми за банковите сметки и
регистри на действителните собственици, за да се гарантира, че те съдържат висококачествени данни. Очаква се взаимната свързаност на регистрите на действителните собственици да започне да действа още през следващата година.
Що се отнася до наблюдението на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, то се
налага поради негативното влияние, което порочните практики оказват върху
доброто управление и доверието на инвеститорите. В тази връзка ЕК оценява
ситуацията в отделните страни чрез цикъла на европейския семестър. С цел да
се отстранят съществуващи пропуски като например недостатъчен персонал на
компетентните органи, слабости при прилагането на подхода, основан на риска,
ограничаване на злоупотребите с фиктивни дружества и схеми за предоставяне
на „златни визи“ и гражданство Европейската комисия подпомага държавите
членки при осъществяването на необходимите реформи чрез Програмата за
подкрепа на структурните реформи.
В този контекст важна роля има и реформата, която беше проведена с Регламент (ЕС) 2019/217510 и която разшири мандата на Европейския банков орган
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(EБО). Така ЕБО започна да ръководи, координира и наблюдава усилията, полагани от всички доставчици на финансови услуги и компетентни органи в ЕС
при борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съществена
част от реформата бе и възможността ЕБО да разследва дали даден национален
надзорен орган е нарушил правото на Съюза при изпълнението на своите задачи. В тази връзка през февруари 2020 г. беше публикуван и първият доклад11, в
който се посочват редица предизвикателства и се констатира неефективност на
подходите, възприети от компетентните органи по отношение на банковия надзор при борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
За постигане на целите по първия стълб Комисията предвиждаше да предложи през второто тримесечие на 2020 г. специфични за всяка държава препоръки. Досега обаче това все още не се е случило.
Директива и/или регламент- Вторият стълб, посочен в плана за действие,
набелязва като приоритет уеднаквяването на правилата в ЕС. Ясно е, че при
транспонирането на директива държавите членки имат известна гъвкавост и не
приемат унифицирани правила, но това води не само до различно прилагане и
тълкуване на съответната директива в различните държави членки, а и до налагане на допълнителни разпоредби, които могат да увеличат разходите при предоставянето на трансгранични услуги. Заедно с неефективното сътрудничеството между компетентните органи това крие риск от пропуски в системата, от
които престъпниците лесно биха се възползвали. Ето защо тук реакцията на ЕС
е повече от необходима, за да се ограничат различията в тълкуването и прилагането на правилата. Това може да стане чрез регламент, който да превърне
някои части на директивата за прането на пари в пряко приложими разпоредби.
Прави впечатление, че въпреки призива на Европейския парламент директивата за борба с изпирането на пари да се превърне в регламент, ЕК допуска
това само за част от нейните разпоредби. Като минимум се предвижда да бъдат
включени разпоредбите за определяне на списъка на задължените лица, изискванията за надлежна проверка на клиентите, вътрешния контрол, задълженията
за отчитане, както и разпоредбите относно регистрите на действителните собствениците и централизираните механизми с информация за банковите сметки.
Европейската комисия отбелязва, че би разгледала и възможностите за похармонизиран подход към идентифицирането на високопоставени политици.
Интегрираната система на ЕС за борба с прането на пари и финансирането
на тероризма също се нуждае от достатъчно подробен наръчник с правила, които да улеснят прякото наблюдение. За целта ЕК планира да предложи похармонизиран набор от правила още в началото на 2021 г. Като следваща стъп198
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ка в процеса на хармонизиране би могло да се разглежда и предоставянето на
правомощия за приемане на по-детайлни правила чрез делегирани актове или
актове за изпълнение.
План с максимално широк периметър на действие – В плана за действие се предвижда обхватът на законодателството на ЕС да се разшири, като
една от възможностите за това е да се оцени как точно да се прилагат правилата
към доставчиците на услуги за виртуални активи, които досега не бяха в периметъра на взетите решения. Пакетът от нови мерки би могъл да включва и облекчения за използването на цифрова идентификация и проверка на идентичността на клиента, както и за установяването на бизнес отношения от разстояние или въвеждането на таван за големи парични плащания. Важно е да се обмисли и как да бъдат ограничени допълнителните рискове, които възникват от
схемите за инвестиции срещу гражданство и пребиваване. Въвеждането на тези
мерки обаче не трябва да води до допълнителна финансова и административна
тежест за държавите членки и задължените субекти, като продължава да се
следва подход, основан на риска.
Не трябва да забравяме, че по-строгите мерки и санкции могат да доведат
до нежелани действия от страна на задължените субекти, някои от които, спазвайки изискванията, дори се отказаха от определени продукти, клиенти или
пазари, включително кореспондентски междубанкови отношения. Негативни
последици би могло да има и за предоставянето на финансови услуги и финансирането на икономиката.
След задълбочена оценка на въздействието ЕК предвижда, във връзка с този втори стълб, да представи законодателни предложения за единен наръчник с
правила в областта на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Те трябва да бъдат обявени още през първото тримесечие на 2021 г.
Няма спор, че надзорът на общоевропейско ниво, който е третият стълб на
плана за действие, е определящ за ефективното прилагане на законодателната
рамка. За съжаление, през последните години станахме свидетели на фрапиращи случаи на изпиране на пари. Те разкриха съществени недостатъци в управлението на риска от кредитните институции и наблюдението върху тях, което се
осъществява от органите в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и от органите, упражняващи пруденциален надзор. В същото време случаите на предполагаемо изпиране на пари, които наскоро бяха във фокуса на журналистически разследвания, показват недостатъци и в
надзора на нефинансовите субекти.
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Интегрирана система за надзор – Различията в осъществяването на надзор от държавите членки в областта на борбата с изпирането на пари и борбата с
финансирането на тероризма влияят върху качеството на самия надзор и резултатите от него. Това ясно показва, че ефективността на европейската законодателна рамка е силно зависима от успеха или провала на съответните национални
органи, осъществяващи надзор. От установените слабости пък се трупат негативи не само за отделна държава членка, а за имиджа на ЕС като цяло. Ето защо
ЕК предвижда въвеждането на интегрирана надзорна система за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на общоевропейско ниво. На този
специфичен надзорен орган ще бъдат поверени много ясни правомощия за контрол върху последователното и качествено прилагане на законодателството, за
наблюдение и даване на указания на националните органи да изпълняват различни задачи и за насърчаване на координацията с надзорните органи от държави извън ЕС. Считам обаче, че правомощията на европейския надзорен орган и
тези на националните надзорни органи трябва да бъдат ясно разграничени. В
противен случай има риск от нездрава конкуренция между тях. Логичен е въпросът кой ще бъде този орган – нов ли ще се създаде или тези функции ще бъдат поверени на вече съществуваща структура като някоя от европейските агенции или ЕБО.
ЕК предлага няколко варианта относно обхвата на правомощията на надзорния орган, като два от тях са основни:
1) Мандатът на надзорния орган на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма да обхваща всички области на риска от самото начало. За целта трябва да се отчита сериозността на рисковете, пред които са изправени всички сектори. Така ще се гарантира, че европейският надзорен орган
разполага от самото начало с необходимите му инструменти за хармонизиране
на практиките в целия ЕС и за осигуряване на надзор на високо равнище върху
всички сектори. При възможност за поетапно изграждане на съответния надзорен орган ще се позволи, утвърждавайки своята роля и доказвайки ефективността си, той да обхване както финансовите, така и нефинансовите сектори, за
които важат задълженията за борба с изпирането на пари.
2) Надзорният орган да отговаря пряко за финансовия сектор в рамките на
интегрирана система с националния надзорен орган и да поеме непрекия надзор
на нефинансовия сектор. Непрекият надзор на нефинансовия сектор пък ще
позволи на органа на ЕС да се намесва само когато се счита за необходимо, за
да се постигне висококачествен надзор върху нефинансовия сектор в целия Съюз.
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Възможно е да се предвиди и по-тесен обхват на правомощията. В този
случай надзорният орган на ЕС ще е отговорен само за финансовите институции, в които се извършва най-голямата част от финансовите операции. Това
обаче би оставило все още слаби звена в надзора.
Какъв подход ще инициира Европейската комисия, разбира се, предстои да
видим съвсем скоро, тъй като се очаква тя да направи своето предложение още
през първото тримесечие на 2021 г.
Може да се оцени положително факта, че четвъртият стълб е съставен от
механизъм за координация и подкрепа за звената за финансово разузнаване на
държавите членки. Именно за такъв механизъм призовахме в резолюцията на
Европейския парламент. Безспорно звената за финансово разузнаване в държавите членки имат съществена роля за идентифициране на трансакции и дейности, които могат да бъдат свързани с престъпни дейности. Затова механизмът за
координация и подкрепа на звената в ЕС е необходим за отстраняване на слабостите в размяната на информация и сътрудничеството.
Сътрудничество на всички нива – В момента съществуват редица слабости по отношение на начина, по който ЗФР прилагат правилата и си сътрудничат с други органи на национално равнище и в рамките на ЕС. Някои не разполагат с необходимите IT инструменти за ефективна обработка и анализ на
подаваните от задължените субекти доклади. Най-големите проблеми обаче се
наблюдават при трансграничното сътрудничество, където, според ЕК, обратната
връзка към задължените субекти почти липсва след докладването. Това оставя
задължените субекти без необходимите инструменти, за да коригират или приоритизират своите превантивни мерки. За съжаление, изпирането на пари и финансирането на тероризма много често са с трансграничен характер, така че
обратната връзка със задължените субекти и съвместният анализ между различните национални ЗФР са от съществено значение за постигането на желаните
резултати.
Новият механизъм за координация и подпомагане на равнище ЕС, който
цели да се преодолеят съществуващите слабости, налага да се приемат или
предлагат мерки и стандарти за изпълнение, а също и да се насърчават обученията и изграждането на капацитет в ЗФР.
Чрез по-добро координиране на работата на националните звена ще се постигнат по-добри резултати при идентифициране на подозрителни сделки с трансгранично измерение, при провеждането на съвместен анализ на трансграничните случаи, при отчитането на отделните фактори и тенденции, свързани с
рискове на всички нива.
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Модернизиране на инструментариума – Друг елемент, който според ЕК
предизвиква безпокойство, е свързан с функционирането и хостинга на FIU.net.
Платформата се управлява от Европол, но вече е доста остарял IT инструмент,
който се нуждае от значително модернизиране както на софтуера, така и на хардуера, а и от разработване на нови функции за подобряване на сътрудничеството. Надеждността на FIU.net не бива да се подценява, като се има предвид, че
Механизмът за координация и подпомагане на равнище ЕС цели да подобри
сътрудничеството между компетентните органи (ЗФР, надзорните органи, правоприлагащите, митническите и данъчните органи) и в национален, и в трансграничен план, а също така и със ЗФР от държави извън ЕС. Ще са необходими
спешни инвестиции, за да се преодолеят настоящите проблеми, които затрудняват обмена на информация и съпоставянето на данни. В краткосрочен план се
предвижда още до края на годината ЕК да поеме управлението на FIU.net, за да
гарантира постоянното и непрекъснато функциониране на системата. В дългосрочен план хостингът на FIU.net или на нова система би могъл да се възложи на
механизма на ЕС за координация и подпомагане.
Както и по отношение на надзора, въпросът кой ще отговаря за механизма
за координация и подкрепа в ЕС остава отворен. Дали това ще бъде новият орган по надзора или ще бъде вече съществуващата платформа на звената за финансово разузнаване предстои да разберем в началото на следващата година.
Обхватът на правомощията обаче отново ще бъде от ключово значение. В случай на широки правомощия би било по-логично функциите да се поемат от съществуваща агенция или от евентуалния нов надзорен орган, а при по-тесни
правомощия – платформата на ЗФР да се преобразува от неформален комитет
на Комисията в комитет по комитология. Каквото и решение да бъде взето,
трябва да се отчете, че националните звена за финансово разузнаване категорично отказват да се говори за Европейско звено за финансово разузнаване,
което би могло да застраши автономията на националните ЗФР и по този начин
те няма да отговарят на стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF), изисквани за всяко национално ЗФР.
Въпросите за правомощията се повтарят при третия и четвъртия стълб, а
сходството е налице и по отношение на очакваното решение – и този път предстои то да бъде обявено през първото тримесечие на 2021 г.
Без никакво съмнение, съдебното и полицейското сътрудничество въз основа на инструменти на ЕС и институционалните договорености са от решаващо значение за осигуряването на подходящ обмен на информация. Ето защо
петият стълб в представения от ЕК план за противодействие на изпирането на
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пари и финансирането на тероризма е насочен към гарантиране на спазването на
разпоредбите на наказателното право и обмена на информация в ЕС.
Именно в този контекст бе приета Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари
по наказателноправен ред, с която бяха отстранени пропуските в определението
и санкционирането на изпирането на пари в целия ЕС и бяха улеснени съдебното и полицейското сътрудничество12. А с Директива (ЕС) 2019/1153 бе увеличено използването на финансова информация за тежки престъпления, като на правоприлагащите органи бе предоставен пряк достъп до централизирания механизъм за банковите сметки при същевременно подобряване на сътрудничеството
между правоприлагащите органи, ЗФР и Европол във връзка с такива тежки
престъпления13.
С Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в ЕС14 бяха
установени основни стандарти за възстановяването на постъпленията от престъпна дейност. Новите мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/1805 относно
взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация15, ще започнат
да се прилагат от декември 2020 г. Те ще улеснят трансграничното възстановяване на активи и ще ускорят и опростят обезпечаването и конфискацията на
активи от престъпна дейност в целия ЕС.
Тези мерки ще ускорят наказателните разследвания и ще позволят на органите да се борят по-ефективно с трансграничната престъпност. Защото без размяна на информация и добра координация, необходима при трансфера на финансови средства, за което винаги съм настоявал в моята работа, няма как да постигаме
резултати в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Европол също увеличи усилията си за справяне с икономическата и финансовата престъпност чрез новосъздадения Европейски център за борба с икономическите и финансовите престъпления, който започва да функционира тази
година. Центърът ще концентрира всички възможности в сектора в единно образувание, така че да се гарантира повече оперативност, да се подобри управлението на дейностите и тяхното финансиране. Логично изниква въпросът дали
всъщност този орган няма в някаква степен да се конкурира с органа по надзора
или с този по механизма за подкрепа и координация. Едва ли обаче можем да
преценим степента на конкуренция, докато нямаме ясен мандат на новите
структури.
Други механизми, допринасящи за по-доброто разследване и наказателното преследване на случаите на изпиране на пари в целия ЕС, са Оперативната
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мрежа за борба с изпирането на пари, която свързва съответните правоприлагащи органи и улеснява трансграничните финансови разследвания, Евроюст и
новосъздадената Европейска прокуратура.
Важно е да се подчертае, че и частните оператори са значим елемент в цялата верига за прилагане на правилата. Те са първите, които откриват дали една
трансакция или дейност може да е подозрителна. С богатия си опит със сигурност могат да допринесат за борбата с изпирането на пари и финансирането на
тероризма. Затова и публично-частните партньорства трябва да се развиват стабилно. Специално за тях в плана се предвижда издаването на конкретни насоки,
които да станат факт до началото на следващата година.
По-добро взаимодействие с международните партньори – Последният,
шести стълб на всеобхватния план, определя ролята на ЕС на глобалната сцена
и укрепването на международното измерение на борбата с изпирането на пари и
финансирането на тероризма. И това е съвсем закономерно, тъй като говорим за
престъпления, които не признават граници. На тези глобални заплахи ЕС трябва
активно да противодейства в сътрудничество с международните си партньори.
Специалната група за финансови действия (FATF) е отличният пример за
добър партньор, който има водеща роля в световната борба с изпирането на
пари. Новият цялостен подход, от който ЕС се нуждае, изисква обаче ЕС да
играе по-централна роля при определянето на международни стандарти в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма във FATF. Целта
е международните стандарти да са достатъчно строги като европейските, а ЕС
да има координирани позиции в организацията. Като първа стъпка следва да се
създаде механизъм за засилена координация между ЕК и държавите членки, за
да могат представителите на ЕС да изразяват съгласувани позиции. В дългосрочен план Комисията би могла да получи мандат да представлява ЕС във FATF и
така да говори с един глас.
Наред със сътрудничеството с FATF, ЕС трябва да продължи да прилага и
автономна политика по отношение на трети държави. Ето защо е необходима
адаптация на подхода към трети страни със стратегически недостатъци, които
са източник на заплахи за европейския единен пазар.
3. Оценка на риска от трети държави
Заедно с плана беше издадена и нова методология, която предоставя на ЕС
необходимите за това инструменти. Целта на документа е представянето на
механизъм за идентифициране на юрисдикции на трети държави, които имат
стратегически недостатъци в режимите за борба с изпирането на пари и финан204
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сирането на тероризма. Новият подход, основан на доказателства и факти, е в
съответствие с общото право на Съюза. Както е посочено в Плана за действие за
засилване на борбата срещу финансирането на тероризма, Комисията се ангажира да подпомага третите страни и да проучва предоставянето на техническа
помощ за изпълнението на изискванията на ЕС, препоръките на FATF и съответните Резолюции на Съвета за сигурност на ООН, което е от значение особено за страни с нисък капацитет. Когато чрез новата методология ЕК идентифицира трета държава, която представлява специфична заплаха за финансовата
система на ЕС, тя ще се стреми към диалог, така че да се разработи план за
действие в отговор на опасенията. Комисията също така ще се стреми да използва своята експанзивна търговска политика, за да ангажира търговските партньори на ЕС с прилагането на мерки за борба с изпирането на пари.
Наред с всеобхватния план за действие срещу изпирането на пари и новата
методология, ЕК публикува и нов списък на високорисковите трети държави,
които имат стратегически пропуски в своите политики за борба с изпирането на
пари и финансирането на тероризма. Изненада буди фактът, че този „черен списък“ не е подготвен според новата методология, а по старата. Поради кризата с
коронавируса списъкът, в който се включват трети държави и се налагат нови
защитни мерки, се прилага едва от 1 октомври 2020 г.
Въпреки множеството призиви от страна на Европейския парламент, ЕС се
ограничава само до универсален единен „черен списък” на „високорисковите
трети държави“. За разлика от ЕС, FATF прави разлика между „сив списък” на
юрисдикциите при засилен мониторинг – държавите, които са поели ангажименти на високо ниво за изпълнение на препоръките, и „черен списък” на високорисковите юрисдикции, които са предмет на покана за действие. С приемането на „сив списък” на потенциалните високорискови държави въз основа на
предварителни оценки обаче ЕК може да се изправи пред сериозни правни предизвикателства.
Понастоящем директивата за борба с изпирането на пари предвижда страните да бъдат изброени само след като действително бъдат установени стратегически недостатъци, което може да се случи едва след приключване на пълната
оценка. С други думи, за момента ЕК няма законови правомощия да изготвя
„сив списък” на високорискови държави. Такъв списък би оказал и потенциални
въздействия върху международните отношения и върху финансовите пазари.
Планът за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване
на изпирането на пари и финансирането на тероризма дойде в отговор на заключенията на Европейския парламент и на Съвета, призоваващи за нови иници205
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ативи за засилване на мерките на общоевропейско ниво. За да осигури обаче
приобщаваща дискусия за развитието на предложените нови политики, Комисията започна обществена консултация относно плана за действие. Заинтересованите страни бяха поканени да предоставят своите отзиви до 29 юли 2020 г., но
поради настъпилата пандемия срокът беше удължен до 26 август.
Заключение
Мерките, очертани в представения всеобхватен план, изглеждат амбициозни и необходими за решаването на проблемите в резултат от пропуските и слабостите, останали от последното модернизиране на законодателството в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Европейската комисия вече заложи законодателния пакет за борба с изпирането на пари в
своята работна програма за 2021 г.16 Важно е обаче да се гарантира напредък
при всяка следваща стъпка – както при конкретните предложения на ЕК и правомощията, които ще бъдат предоставени на новите органи, така и с резултатите от предстоящата законодателна работа на ЕП по плана.
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THE MEASURES AGAINST MONEY
LAUNDERING IN THE EUROPEAN UNION – REFORM IN PROGRESS
Emil RADEV
Abstract
The present article examines the ongoing in the European union reform of measures
against money laundering. In an actual analysis are presented the latest legislative initiatives
aimed at actualization of the measures in direction of their tightening. Based on the analysis
the author makes criticisms, conclusions and summaries are made.
Key words: money laundering, measures against money laundering.
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Въведение
Новите технологии винаги са въздействали революционно върху обществено-политическия и икономическия живот на обществата, както и върху международните отношения. Именно научно-техническият прогрес води в средата и
края на 19 в. до създаването на нов субект на международните отношения и
международното право: международните организации (Борисов, Илиева, Драгиев 2009, с. 79 – 84).
Понастоящем сме свидетели на нова технологична революция, свързана и с
все по-широкото използване на изкуствения интелект (ИИ). Той навлиза в почти всички сфери на нашия живот. Все повече се налага мнението, че живеем в
период на дигитална революция. Пандемията от КОВИД-19 още повече засили
зав
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зависимостта на обществата и всички хора от дигитализацията. Най-яркият
пример са лекарските консултации онлайн и персонализираната медицина. Изкуственият интелект навлезе в много сфери на личния ни, обществения живот и
международните отношения: филтрирането на спам, планирането на трафика,
логистичен мениджмънт, разпознаване на гласове, диагностициране на болести,
включително на ракови заболявания1, предвиждане и предпазване от кибератаки. Алгоритми се използват в криминалистиката и криминологията – за откриване на криминологично поведение, в дейността на полицията (т. нар. predictive
policing), както и в съдебната система.
В сферата на международните отношения ИИ се използва за автоматични
въоръжени системи, самоуправляващи се коли, дронове и др.
В личната ни сфера прилагането на изкуствения интелект при достъпа до
нашите действия в интернет дава възможност да се направи профилиране на
цялостната ни същност като хора: може да се събере информация за личния ни
и семеен статус, брой на деца, заплата, религиозни и политически възгледи,
направени инвестиции, ипотеки, тип скорошни покупки, да се оцени какво
имущество притежаваме нетно, да се определи образователното ни ниво и някои навици (например тютюнопушене и пристрастеност към хазарт).
Глобално изкуственият интелект засилва и позициите на крипто валутите,
ще създаде нов тип икономика – т. нар. дигитален сектор (в индустрията и в
услугите), което ще повлияе сериозно и върху правната система.
Настоящата статия си поставя ограничената цел да представи връзката и
взаимодействието между върховенството на правото и изкуствения интелект
основно в материята на защитата на основните права и свободи на човека в периода на пандемия.
Използвани понятия
Върховенство на правото
Преди да пристъпим към същността на изследването, следва да изясним
термините „върховенство на правото“, „върховенство на закона“ и „правова
държава“, защото те много често се използват като синоними.
Термините „върховенство на закона“ и „върховенство на правото“ се свързат с понятието „правова държава“, за което няма легално определение в Конституцията на Р България, както и различни становища в доктрината.
В Решение №1 от 27.01.2005 г. на КС по дело №8/2004 г. българският Конституционен съд приема, че „правова държава“ означава „…упражняване на
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държавна власт на основата на конституция, в рамките на закони, които
материално и формално съответстват на конституцията и които са създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна сигурност. Конституцията в различни свои разпоредби
съдържа както формалните, така и материалните компоненти на правовата
държава. Те образуват една смислена съвкупност, в която си взаимодействат.“
Принципите на правовата държава включват, наред с другото, принципи
като законността, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес, правна сигурност, забрана на произвола при
упражняването на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита от независими и безпристрастни съдилища, ефективен съдебен контрол, при който се
зачитат основните права, разделение на властите и равенство пред закона. Тези
принципи са признати от Съда на Европейския съюз (СЕС) и от Европейския
съд по правата на човека (ЕСПЧ).
Както сочи Тони Димов „Петнадесет години по-късно пак в Решение № 1,
но от 4 февруари 2020 г.2 част от съдиите от Конституционния съд3 дават различна ad hoc дефиниция за правова държава. Тя е базирана на някои от основните начала на Конституцията, каквито са това за България като република с
парламентарно управление (чл. 1, ал. 1) и че се управлява според Конституцията и законите на страната (чл. 4, ал. 1, изр. 2). Според тях, няма спор, че под
формулировките „управление“ и „се управлява“ Конституцията визира държавната власт като цяло, без да я разграничава на някое от нейните три „разделения“ по смисъла на чл. 8 от КРБ. Следователно, според тази група съдии от КС,
изискването за извършване на управлението според Конституцията и законите
на страната важи за държавната власт в нейната цялост, т.е. „правова е държавата, в която всяка власт е подчинена на правото“ и „обратно, държава, в
която правото се подчинява на властта, не може да се определи като правова“ (Димов, Т. 2020, с. 309).
Всъщност „върховенство на правото“ и „правова държава“ имат различно
съдържание. Както сочи Деница Топчийска „...понятието „върховенство на правото“ исторически се свързва с англо-саксонската правна система, а понятието
„правова държава“ – с континенталната правна система“ (Топчийска 2016, с. 1).
В Резолюция 1594 (2007) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Принципът на върховенството на правото“ се изяснява, че този
принцип е признат в Статута на Съвета на Европа и към него се придържат Европейския съюз (ЕС), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
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(ОССЕ), експлицитно е уреден в учредителните договори на ЕС и юриспруденцията на Съда на ЕС. Посочено е, че преводът на английският термин „rule of
law”, на френски като „l‟état de droit“ и на немски като „Rechtsstaat“ не отразява
напълно смисъла понятието адекватно. Резолюцията критикува превода на понятието на руски като „верховенство закона“ и счита, че то трябва да е „верховенство права“, защото в страните от Източна Европа все още съществуват традицииите от тоталитарно време. Формалното интерпретиране на „rule of law”
противоречи на същността на върховенството на правото. Резолюцията призовава към унифициране, което да включва принципа на легалност (principle of
legality) и справедлив процес (due process). В т. 6.1. от Резолюцията се приема,
че терминът „rule of law” на английски и „prééminence du droit“ на френски език
са същностни правни концепции, които са синоними, те трябва да се считат
като такива в английските и френските версии на документите на Асамблеята,
както и в техните официални преводи в държавите членки4 (Resolution 1594
(2007) The Principle of the Rule of Law, Text, adopted by the Standing Committee,
acting on behalf of the Assembly, on 23 November 2007).
В чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България се използва термина
„правова държава“: „Република България е правова държава. Тя се управлява
според Конституцията и законите на страната“ (Конституция на Република България 2019, с. 4). Принципът на легалността се проектира в понятието „правова
държава“. Както сочи Г. Близнашки, „Принципът на легалността е основополагащ принцип на модерната държава, която се организира и функционира като
„правова държава“, т. е. това е държава, която е обвързана от правото и разговаря със своите граждани на езика на правото“ (Близнашки 2019, с. ХХХІІ). Според него, елементи от правовата държава са отговорността на държавата за вреди, причинени от нейни органи и длъжностни лица; организацията на държавата като конституционна правова държава и основната цел на правовата държава: гарантиране на живота, достойнството и правата на личността (Близнашки
2019, с. ХХХІІ).
В монографията си, посветена на върховенството на правото, Деница Топчийска стига до извода, че концепцията за върховенството на правото съдържа
формален и материален елемент. От формална страна тя включва съвкупност от
изисквания, насочени към формата и институционалния механизъм на правото.
Тяхното съдържание е проекция на основните цели на правото за насочване на
поведението на лицата и балансиране на техните интереси и се основава на
принципите на формалната справедливост. От материална страна концепцията
за върховенството на правото изисква защитата на индивидуалните права и по213

Известия
2020 • том 64 • №3

специално правата на човека, които са задължителен минимален елемент на
съвременното разбиране за социалната справедливост (Топчийска 2016, с. 4).
Параметрите и съотношението между върховенството на правото и справедливостта са предмет на изследване и от Светослав Наумов, който го интерпретира
и през призмата на правата на човека и основните свободи (Наумов 2019).
Смесването на понятията „правова държава“ и „върховенство на правото“
в българската правна мисъл се подхранва от непрецизните преводи на Договора
за ЕС (ДЕС) и Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) на български, както и
на други важни документи на ЕС. Така например чл. 2 от ДЕС, който в оригиналния текст на английски е следният: „The Union is founded on the values of
respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect
for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, nondiscrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men
prevail“. Официалният превод на български е: „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности
са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и
равенството между жените и мъжете“ (Договори за ЕС. Съдебна практика. 2009,
с. 33–34).
Още по-голямо объркване предизвиква сравнението на преводите на важни
документи, засягащи върховенството на правото на ЕС от последните години.
Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципа на върховенството на правото“ (Communication from the Commission to the European parliament and the Council: A new EU Framework to strengthen the Rule of Law COM (2014) 158 final) е
преведено на български като „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите
на правовата държава“. По-нататък в текста се използва думата „върховенство
на закона“ и „правова държава“, въпреки че в английския текст те са винаги „the
rule of law“.
В съобщението се подчертава, че „Наред с демокрацията и правата на човека, върховенството на правото е също един от трите стълба на Съвета на Европа и са потвърдени (в превода на български е използвана думата „утвърдени“)
в преамбюла на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“ (преводът мой). Проблемът е, че целият оригинален доку214
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мент е посветен на върховенството на правото („the rule of law“), а преводът
въвежда в тежко заблуждение читателите и специалистите, като използва неконсистентно и термините „правова държава“ и „върховенство на закона“. Още
по-голямо става объркването, след като по-надолу в текста „the rule of law“ е
преведено като „принципите на правовата държава“.
През юли 2013 г. Европейският парламент поиска държавите членки редовно да бъдат оценявани за тяхното продължаващо зачитане на основните
ценности на Съюза и изискванията за демокрация и върховенството на правото
(в българския превод е употребено „принципите на правовата държава“). Съобщението от 2014 г. има за цел да отговори на това искане и да установи нова
рамка за ефективна и кохерентна защита на върховенството на правото в държавите членки. Тази уредба цели да разреши бъдещи заплахи за върховенството
на правото в държавите членки преди да са налице условията за активиране на
механизма, предвиден в чл. 7 ДЕС.
Съобщението е ключово за разбирането на основната същност на понятието „върховенство на правото“. В него се подчертава, че принципът за върховенство на правото е станал преобладаващият организационен модел на модерното
конституционно право и международните организации (включително ООН и
Съвета на Европа) за регулиране на упражняването на публичната власт. Той
осигурява публичните власти да действат в рамките на ограниченията, установени от правото, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права и под контрола на независими и безпристрастни съдилища.
Документът подчертава, че точното съдържание на принципите и стандартите, произтичащи от върховенството на правото, могат да варират на национално равнище в зависимост от конституционната система на всяка държава
членка. При все това съдебната практика на Съда на ЕС и на Европейския съд
по правата на човека както и документи, изготвени от Съвета на Европа, които
използват по-специално експертните познания на Венецианската комисия,
представляват неизчерпателен списък на тези принципи и следователно определят основния смисъл на принципите на върховенството на правото като обща
ценност на ЕС, в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз.
Сред тези принципи са законността, което означава прозрачен, отчетен,
демократичен и плуралистичен законодателен процес; правната сигурност;
забраната на произвола на органите на изпълнителната власт; независимостта и безпристрастността на съда; ефективният съдебен контрол със
зачитане на основните права; и равенство пред закона.
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Поради терминологичния разнобой в българската правна доктрина би могло да се подкрепи методологическият подход на Стефка Наумова да се използва
английският термин „rule of law”, без да се превежда. Тя свързва съвременната
концепция за „rule of law” с въпроса за легитимността на правото, на властта,
която го създава, на институциите, които го прилагат, и т. н. зависи дали дадено
управление е тоталитарно или демократично (Наумова 2012, с. 20, 133).
В заключение на този кратък терминологичен преглед би могло да се
обобщи следното. Принципът на върховенство на правото се олицетворява в
правовата държава, която се ръководи от върховенството на закона. Следователно, по мое мнение, на върха на тази йерархична структура е върховенството
на правото. Правовата държава е материализирането на този принцип, а върховенството на закона е функционирането на правовата държава съгласно принципа на върховенството на правото в конституционно устроена демократична
държава.
Изкуствен интелект
Терминологията в тази материя също е сложна и нееднозначна. Много автори предпочитат да използват термина „алгоритмично вземане на решения“
(Policcinо, De Gregorio 2020). Алгоритъмът може да се опише като „абстракт/резюме, формализирано описание на компютърна процедура“ (Wagner et
al. 2018, p. 3). Понякога алгоритъмът решава по напълно автоматизиран начин,
като например при филтрирането на спам.
За целите на настоящата статия ще използваме следните дефиниции:
Алгоритъм: завършена последователност от формални правила/команди,
обикновено във формата на математическа логика, които позволяват от зададените елементи да се получи резултат.
Изкуственият интелект е широкообхватен термин, който се използва за
група от науки, теории и технологии, насочени да подобрят способността на
машините да извършват неща, изискващи интелигентност.
Една от дефинициите за ИИ е тази на Европейската комисия в Съобщението относно изкуствения интелект: „Изкуственият интелект (ИИ) се отнася до
системи, които изграждат интелигентно поведение чрез анализ на тяхното обкръжение и действат – с някаква степен на автономност – за постигане на специфични цели. Системите, базирани на ИИ, могат да бъдат изцяло софтуерно базирани, действайки във виртуалния свят (например гласови асистенти, софтуер
за анализ на изображения, търсещи машини, системи за разпознаване на говор и
лица) или ИИ може да бъде поставен в хардуерни уреди (например напреднали
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роботи, автономни коли, дронове или интернет приложения). Ние ежедневно
използваме ИИ, например за преводи на езици, за генериране на субтитри на
видеа или за блокиране на спам. Много ИИ технологии изискват данни за подобряване на техните постижения. Ако веднъж те действат добре, те могат да
помогнат за подобряването на автоматичното вземане на решения в някои области. Например една система, основана на ИИ, може да бъде тренирана и след
това използвана за разпознаване на кибератаки на базата на данни от въпросната мрежа от системи. Важно е да се приеме, че терминът ИИ не се отнася до
„едно нещо“, а до настоящото технологично развитие и прогрес като цяло. Под
ИИ най-много се дискутира нарасналото автоматизиране на задачи чрез използването на учещи машини и автоматизирано вземане на решения. В сърцевината
на съвременните дискусии за ИИ и апликации за машинно учене е използването
на алгоритми. Алгоритмите са „правила, следвани от машините, както са програмирани от хората, които транслират въведените данни в резултати“ (Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on
Artificial Intelligence for Europe, Brussels, 25.04.2018, COM(2018) 237 final).
Независимата Експертна група на високо равнище за Изкуствения интелект (AI-HLEG) към Европейската комисия е изработила за целите на нейните
документи и дейност следното определение: „Системите на изкуствения интелект (ИИ) са софтуерни (и възможно също хардуерни) системи, изработени от
хора, които с дадена комплексна цел действат във физическото или дигитално
измерение чрез възприемане на тяхното обкръжение чрез придобиването на
данни, интерпретиране на събраните структурирани и неструктурирани данни,
разсъждения по знанието или обработката на информацията, произлизаща от
тези данни и решават за най-доброто действие/действия, които трябва да се
предприемат за постигане на поставената цел.
Системите на ИИ могат или да използват символични правила, или да научат номеричен/цифров модел, те могат също да адаптират тяхното поведение,
анализирайки как обкръжението е засегнато от техни предишни действия. Като
научна дисциплина ИИ включва редица подходи и техники като машинно обучение (в което задълбоченото обучение – deep learning и засиленото обучение –
reinforcement learning) са специфични примери, машинно разсъждение (което
включва планиране, изготвяне на график, представяне на знанието и разсъждения, търсене и оптимизация) и роботика (което включва контрол, усещане, сензори и актуатори, както и интегрирани на всички други техники в киберфизични системи“ (A Definition of AI: Main Capabilities and Disciplines. Definition de217
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veloped for the purpose of the AI HLEG‟s deliverables, Document made public on 8
April 2019, достъпен на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificialintelligence, последно посетен на 12.12.2020 г.).
Система за изкуствен интелект: машинно базирана система, която може
да прави препоръки, да предсказва или взема решения за даден кръг от цели.
Това тя прави, като използва машина и/или човешки базирани обяснения за: 1)
усещане на реална и/или виртуална среда; 2) да формира това усещане в ръчни
или автоматизирани модели и 3) да използва интерпретирането на модели за
формулиране на опции за резултати.
Автоматично вземане на решения: процес на вземане на решения с автоматизирани средства. То обикновено привлича използването на автоматизирано разсъждаване, за да помогне или замести процес на вземане на решения,
който иначе би могъл да се изпълни от човек. Той не съдържа по необходимост
използването на ИИ, но обикновено съдържа събиране и обработка на данни.
Обучение на машини: част от ИИ, представляваща редица от техники и
алгоритми, които могат да се използват „да обучават“ машината автоматично да
разпознава модели в набори от данни. Разпознавайки моделите в данни, тези
машини извличат модели, които обясняват данните, и/или предсказват бъдещи
данни. Накратко, това е машина, която може да се учи, без да бъде изрично
програмирана да изпълнява тази задача.
Модел: оперативно представяне на цялата или част от външната среда на
една система за ИИ, която описва обкръжаващата структура и/или динамики.
Моделът представлява сърцето на системата за ИИ. Моделът може да се базира
на данни и/или експертно знание, върху човешки и/или автоматизирани средства като машинно обучени алгоритми.
В изложението ще се спра само на два аспекта от върховенството на правото: забраната на произвола на органите на изпълнителната власт и зачитането на правата на човека.
Няколко проблема на върховенството на правото и ИИ
Автономност на ИИ и върховенство на правото
Една от основните характеристики на ИИ е автономността. Функцията за
самообучение на продуктите и системите с ИИ може да позволи на машината да
взема решения, които се отклоняват от първоначалния замисъл на хората и съответно от очакванията на производителите и потребителите. Тази възможност
поставя въпроси относно човешкия контрол: как хората да могат да избират и
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дали да предоставят на продукти и системи с ИИ възможността за вземане на
решения при изпълнението на избраните от човека цели. Не по-маловажно е
дали поставените цели са в рамките на върховенството на правото и са съобразени с принципите на правовата държава.
Следва да се подчертае, че съществуващата правна уредба ЕС в областта на
безопасността на продуктите не регламентира изрично човешкия надзор над
самообучаващите се продукти и системи с ИИ. В ЕС тече процес на изработване на законодателство за регулиране във сферата на ИИ. Остава напълно неясен
въпросът за отговорността за вреди, причинени от автономни системи на ИИ.
Още по-сложен е проблемът за нематериалните вреди. Европейската комисия
счита, че автономността не следва да причинява прекомерен стрес и неудобство
за продължителни периоди от време, нито да накърнява психичното здраве. В
връзка с това се счита, че факторите, които оказват положително влияние върху
усещането за безопасност на възрастните хора, са: да имат стабилни взаимоотношения с медицинския персонал, да имат контрол над ежедневните рутинни
дейности и да получават информация за тях. Производителите на роботи, които
взаимодействат с възрастни хора, следва да вземат под внимание тези фактори,
за да предотвратят рисковете за психичното здраве.
Зависимост от данни и върховенство на правото
Друга съществена характеристика на основаните на ИИ продукти и системи е зависимостта от данни. Точността и относимостта на данните са от съществено значение, за да се гарантира, че основаните на ИИ системи и продукти вземат решения в съответствие с предвидената от хората цел.
Според Оресте Поличино и Джовани Де Грегорио „Развитието на събирането на данни, копаенето на данни (т. нар. mining) и алгоритмен анализ, водещи
до предвидимо профилиране, имат разрушителна роля“ (Policcino, De Gregorio
2020). Т. нар. Data mining (копаене на данни –преводът мой) е вид машинно
учене, процесът на разкриване на интересни модели от масивни количества
данни (Han, Pei, Kamber 2011, p. 33).
Лошото качество на данните може да застраши личната сфера и да наруши
защитата на личните данни. Автоматични системи, използвани в съдебната система, могат да накърнят правото на справедлив процес, на ефективно средство
за защита, както и правото на добра администрация. Така например, ако система за разпознаване на гласове е тренирана главно с мъжки гласове, системата
няма да действа правилно при работа с женски гласове. Проблемът за качеството на данните, използвани в системи за ИИ, е разгледан подробно в изследване219
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то на Агенцията за основните права в ЕС „Data quality and artificial intelligence –
mitigating bias and error to protect human rights“ (Data quality and artificial intelligence – mitigating bias and error to protect human rights 2020 FRA).
Въпросът има и сериозни етични аспекти, които се проучват от различни
работни групи в ЕС и Съвета на Европа като Европейската група за етика в науката и новите технологии (The European Group on Ethics in Science and New
Technologies – EGE), Комитетът по гражданските свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament – LIBE Committee), Експертната
групата на високо равнище по ИИ на Европейската комисия (European
Commission‟s High Level Expert Group on AI), която е публикувала етични ръководни начала за ИИ през април 2019 г. (Ethic guidelines for trustworthy AI,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai).
Европейската комисия за ефикасност на правосъдието на Съвета на Европа
(The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of
Europe) прие Европейска етична харта за използването на ИИ в съдебните системи и тяхното обкръжение (European Ethical Charter on the use of Artificial
Intelligence in judicial systems and their environment, достъпна на
https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificialintelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment), която съдържа принципа за
качество и сигурност, включително използването на сертифицирани и нематериални данни.
Върховенството на правото и непрозрачността
Непрозрачността е друга основна характеристика на някои от продуктите
и системите с ИИ, която може да произтича от способността им да подобряват
резултатите си чрез учене от опит. В зависимост от методологичния подход
продуктите и системите с ИИ може да се характеризират с различна степен на
непрозрачност. Това може да доведе до процес на вземане на решение на системата, който е труден за проследяване („ефект на черната кутия“). Може да не е
необходимо хората да разбират всеки отделен етап от процеса на вземане на
решения, но тъй като алгоритмите на ИИ бележат все по-голям напредък и се
въвеждат в критични области, от решаващо значение е хората да могат да разбират как са били вземани алгоритмичните решения на системата.
„Ефектът на черната кутия“ може да доведе до дискриминация, която не е
била преднамерено целяна. Това зависи от начина, по който са поставени целите (target variable), от дефинирането на вида/класа етикети (class labels); етике220
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тирането на обучителните данни; събирането на обучителните данни; селекцията на признаците и прокситата.
Тук възниква основният проблем за правоприлагането. При непрозрачност
на системата за ИИ, която е довела до вреди, почти e невъзможно да се уреди и
търси отговорност както за поведението, така и за избора на системата с ИИ.
Фредерик Боргезиус очертава няколко области, в които вземането на автоматизирани решения може да доведе до дискриминация.
Първата е дейността на полицията и предотвратяването на престъпления.
Ноторният пример, който той дава, е със системата Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS), която се използва в част
от САЩ, за да предсказва дали подсъдимите могат да извършат отново престъпление и да подпомага съдиите да наложат пробация. Системата обаче сочи,
че чернокожите подсъдими са два пъти по-склонни да извършат престъпление,
отколкото белите. Статистици доказват, че в някои случаи различните стандарти за почтеност са несъвместими математически (Borgesius, Frederik Z. 2018, pр.
21 – 23).
Друг съществен аспект е използването на ИИ за расово и етническо профилиране от полицията.
Профилирането може да доведе до това, което Дирк Хелбинг нарича „капиталистическото наблюдение“, което „...основно живее върху данните, които
ние предоставяме – дали доброволно или не“. Той употребява този термин не
само за обозначаване на тайните служби, но и за профилирането, използвано от
частните компании. Сред данните, които могат да се събират, той сочи: доходи,
потребление, модели на мобилност, социални контакти, ключови думи, които се
появяват в мейлите ни, търсене на модели, навици за четене, модели на гледане,
музикални вкусове, дейности у дома, поведение при използване на браузери,
запис на гласове, съдържание на снимки, биометрични данни, данни за здравето
и др. (Helbing, D. 2020).
Следващ пример, отново даден от Фр. Боргезиус, засяга частния сектор,
където използването на ИИ може да има дискриминационен ефект, например
при подбор на служители или студенти. Той привежда пример с медицинско
училище в Обединеното кралство, където използването на система за ИИ е довело до дискриминация поради пристрастно въведени обучителни данни. Amazon е престанал да използва система за ИИ за скрининг на кандидати за работа,
защото тя е била настроена срещу жените (Borgesius, Frederik 2018, pр. 23 – 24).
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Върховенството на правото и пандемията от КОВИД-19
Избухването на пандемията от КОВИД-19 стимулира установяването на
системи за ИИ за наблюдение и ограничаване на разпространението на болестта. Много страни въведоха дигитални технологии за наблюдение, в частност
апликации за проследяване на контактните, за скрининг и откриване на заразени лица, както и за предвиждане на спешните от географски или търговски риск
области и сектори, и за моделиране на намесите от страна на публичните власти, основани върху тези предвиждания. Някои устройства като дронове и QR
кодове бяха използвани за засилване на карантинните заповеди като необходими за влизане в магазини и обществени места. Системи за ИИ бяха използвани
за триаж на болни от КОВИД-19 в Обединеното кралство.
Всъщност примери за нарушаване на личната сфера и застрашаване на безопасността на потребителите има и преди избухването на пандемията от КОВИД-19. Такъв е случаят с нотификацията от Исландия чрез системата на ЕС за
бърз обмен на информация във връзка с интелигентен часовник за деца (Нотификация посредством RAPEX от Исландия, публикувана на уеб сайта EU Safety
Gate (A12/0157/19). Този продукт няма да причини пряка вреда на детето, което
го носи, но тъй като липсва минимално ниво на сигурност, той лесно може да се
използва като инструмент за получаване на достъп до детето. Една от предвидените функции на продукта е била да гарантира безопасността на децата чрез
локализиране. Потребителят би очаквал „интелигентният“ часовник да не представлява заплаха за сигурността на децата, която би засегнала тяхната безопасност чрез възможността трети лица да ги проследят и/или да се свържат с тях.
Позоваването върху анализа на големи масиви от данни за населението показват, че използването на средствата на ИИ не е справедливо по отношение на
някои общности и в частност малцинствените групи, които живеят в бедност, че
се е стигнало до влошаване на техния здравен статус и те са били допълнително
дискриминирани по време на пандемията. Особено ясен пример е с ограниченията за придвижването на такива лица, което се счита за нарушаване на социалното дистанциране.
Използването на големи бази данни и алгоритмични системи за борба с
пандемията също повдига въпроса за сериозна намеса в личната сфера и защитата на личните данни. Много изследователи сочат увеличение на словото на
омразата в интернет по отношение на лица, принадлежащи към малцинства и
ЛГБТ хора, както и физически атаки срещу тях (Helbing 2020).
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Заключение
Представените няколко дискусионни проблема за върховенството на правото и изкуствения интелект ще продължават да занимават специалистите в
областта на новите технологии и законодателя както на европейско, така и на
национално равнище. Извън настоящето кратко представяне е универсалната
уредба. Изследванията трябва да продължат в насока да се изяснят етапите в
създаването на алгоритмите, подборът на базите данни, процесът на обучение
на машините и т.н., в които може да се приложат основополагащите норми за
закрила на правата на човека и основните свободи и те да се съобразят с другите компоненти на понятието за върховенство на правото.
Но дори сега с голяма степен на сигурност може да се твърди, че найнепропорционално засегнати при използване на изкуствения интелект в периода
на пандемия от КОВИД-19 са жените, децата, възрастните, икономически поставените в по-лошо положение, ЛГТБ общностите, хората с увреждания, расови, етнически и религиозни групи.
Предстои да се изследват въпросите за ИИ и защитата на други основни
права и свободи на човека: свободата на изразяване, правото на мирни събрания, правото на образование, на убежище, правото на колективно договаряне,
на добра администрация, защитата на потребителите, социалната сигурност и
подпомагане и др.
Остават открити много въпроси за това в кои сфери на обществения живот
да се използва ИИ, какъв контрол да се осъществява над частния бизнес, произвеждащ системите на ИИ, как публичните власти да използват ИИ при зачитане
на правата на човека и основните свободи, как да се защитят правата на потребителите, как да се преодолее непрозрачността и да се гарантира сигурността.
Тази публикация е част от развитие на научната дейност по проект Bringing
the „Hidden Integration in Europe‟ in Studying and Teaching EU: an Optimistic Account, осъществяващ се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, Жан
Моне центрове.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните
точки само на автора, и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
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Учени от Санфордския университет разработват през 2017 г. софтуер за разпознаване на рак на кожата. Те използват алгоритъм за дълбоко обучение за
разпознаване на снимки и го тренират със 129 450 фотоса на 2032 болни от рак
на кожата. В последващия тест софуерът разпознава рак на кожата със същите
резултати като трима кожни лекари. Künstliche Intelligenz erkennt Hautkrebs,
09.02.2017.
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THE RULE OF LAW AND THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Abstract
The article is aimed at presenting the linkage and interrelation between the rule of law
and the artificial intelligence in some critical aspects as the autonomy of the AI systems, the
quality of the data, the lack of transparency, as well the problem for protection of human
rights and fundamental freedoms in the time of COVID-19 pandemic
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Резюме
В настоящата статия се разглеждат някои въпроси, касаещи работодателската правоспособност в контекста на предизвикателствата пред
работодателите в съвременното общество. В тяхната комплексна взаимовръзка се анализират властта, задълженията на работодателите и
социалната им отговорност за гарантиране социалните трудови права
на работниците и служителите в динамиката на пазара на труда. На
основата на актуален нормативен анализ е извършена систематизация
на компонентите на работодателската правоспособност с акцент върху
задълженията, нуждаещи се от актуализация в съвременна среда.
Очертани са предизвикателствата пред трудовото законодателство и са
направени конкретни предложения за усъвършенстване на уредбата.
Научната теза на автора е за потребност от актуализация на работодателската правоспособност и власт и обвързването им с корпоративната социална отговорност.
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Въведение
Правният режим на работодателя като субект на трудовото право е уреден
в Кодекса на труда (КТ). Отправна норма за правилното конструиране на елементите
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ментите на института е законовата дефиниция. Понятието е легално определено
в §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ1. Тази дефинитивна норма кореспондира с определението на понятието, дадено в чл. 3, б. „б“ на Директива
на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място
(89/391/ЕИО)2. От легалната дефиниция се извличат два основни белега, които
са взаимосвързани: първият – физическо или юридическо лице и вторият – работодателска правоспособност. За нуждите на настоящото изследване акцент
ще бъде поставен на работодателската правоспособност предвид факта, че
именно тя съдържа същността на понятието и обвързаността на лицето с трудовото право в това му качество. Тя характеризира работодателя като субекта,
отговорен за наемането на работника или служителя и за цялостната организация на трудовия процес, съобразно със спецификите на упражняваната от него
дейност.
В съвременния етап от развитието на националното трудово право понятието работодател се развива, базирайки се на традициите заложени в източниците от предходните периоди. Терминът „работодател“ е изоставен в рамките на
социалистическия период (Мръчков 2012) и законодателно се възстановява, за
да заеме своето стабилно място в трудовоправното законодателство и доктрина
след 1990 г. (Мръчков, В., Средкова, Кр., Василев, Ат. 2016; Александров 2011).
Предвид ограничения обем на настоящото изложение, ще бъде преимуществено
представен анализ в рамките на актуалната нормативна уредба на основния
източник КТ.
Актуалността на изследваната проблематиката е комплексна и може да
се представи както следва:
На първо място, необходимостта от поддържането на стабилност в трудовоправната връзка. Работодателят е другата страна по индивидуалното трудово
правоотношение (Средкова 2011). Правната връзка изисква взаимодействието
на две страни, които са с различни приоритети, интереси и правно положение,
като същевременно те са обединени от общата идея за реализиране на трудовия
процес. За поддържане на баланса в отношенията всяка една от тях следва да
има нормативно уреден статут, съответстващ на реалните обществени отношения в сферата на труда. Промяната на пазара на труда и, като цяло, динамиката
в сферата на икономиката поставят пред работодателите нови изисквания, свързани с организацията на трудовия процес, респективно им вменяват нови отговорности, кореспондиращи с духа на съвременното отношение към правото на
труд (Димитрова 2020).
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На второ място, актуалността се свързва с изпълнение на закрилната функция на трудовото право и нейното обезпечаване в съвременното обществено
развитие. Именно посредством работодателската правоспособност и правилното конфигуриране на нейните компоненти се създава гаранция за защита правата на по-слабата страна в тази връзка – работника или служителя. Съвременното
икономическо развитие е обусловено от действието на процеси, които надхвърлят националните мащаби и засягат пазара на труда в световен план. Същевременно позитивните фактори като дигитализацията на процесите и глобализацията на пазара се съчетават и с негативни – като световната пандемия COVID19
(Александров 2020). Всички те в своята комплексност и кумулативно действие
поставят националните законодателства и международната общност пред предизвикателствата да се справят с трудностите както при престирането на работната сила, така и по правилната и ефективна организация на работния процес.
Дигитализацията, използването на изкуствен интелект влияят върху производителността на труда, респективно се отразяват върху икономическия интерес на
работодателя с положителен знак. Установено е, че фирмите, които приемат
вземане на решение с данни, имат 5-6% по-висока производителност
(Brynjolfsson, E., Hitt, L., Kim, H. 2011).
На трето място, социалната отговорност на работодателите кореспондира
със социалните права на работниците и служителите. Тяхното еволюиране през
годините се свързва не само с нормативния механизъм на тяхното регламентиране на международно и национално ниво, но и с работодателската власт, в
рамките на която става възможно тяхното спазване и реално ползване, както и
тяхното доброволно надграждане. Корпоративната социална отговорност е инструмент, посредством който работодателите не само подобряват трудовата среда и, респективно на това, качеството на престирания труд, но те допринасят и
за утвърждаването на социалната държава. За България прокламирането на социалните права и социалната държава е юридически факт, но с оглед икономическото развитие на страната и преминаването ѝ през множество кризи не можем да кажем, че те са реалност в пълния им смисъл и съдържание. Именно и с
оглед на това е още по-значим въпросът за кореспондиране на социалната отговорност на работодателите със социалните права.
Именно горепосочената комплексност очертава значимостта на изследваната проблематика. Актуалността ѝ изисква обаче съвременни и навременни
нормативни промени, които да дадат сигурност и стабилност на трудовоправната връзка. Същевременно се налага да се обърне внимание и към отговорността
на организациите към наетите лица в новите бизнес процеси, предизвикани от
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цифровата икономика, особено по отношение на заетостта, управлението на
работната сила и устойчивостта (Благойчева 2020).
В рамките на трудовоправната връзка отношенията възникват и се изграждат около работната сила. Именно нейната неотделимост от личността на работника или служителя обуславя и „човешката страна“ на взаимодействието
между работодател и работник. В икономическата теория вече се поставя въпросът за нарастване загрижеността за отговорността на корпорациите към самите човешки взаимоотношения, които технологиите изглежда подкопават или
премахват (Grigore, G., Molesworth, M., Watkins, R. D. 2017). Това още повече
задължава науката да продължи своите изследвания за развитието на понятията
и тяхното последващо нормативно усъвършенстване и реално приложение в
трудовите правоотношения. Социалните права (в многообразието и широкото
значение на понятието) е навлязло в правната доктрина както на чуждестранната литература (Alston 2004) (Hepple 2006), така и на национално ниво (Арабаджиев 2018; Мръчков 2020; Попова 2018).
Целта на настоящата статия е чрез комплексен актуален нормативен анализ да се разгледат някои аспекти на работодателската правоспособност и работодателската власт в контекста на предизвикателствата пред работодателите по
организацията на трудовия процес. В тяхната комплексна взаимовръзка се анализират задълженията на работодателите и социалната им отговорност за гарантиране социалните трудови права на работниците и служителите в динамиката на
пазара на труда (Банов, Хр. и др. 2020). На база на изследването се правят изводи,
обобщения и предложения за усъвършенстване на законодателството.
Предмет на изследване е актуалната нормативна уредба на КТ, свързана с
работодателската правоспособност и работодателската власт.
За постигането на целта се реализират следните изследователски задачи:
1) анализ на компонентите в комплексното понятие работодателска правоспособност с акцент върху тяхното трансформиране с оглед на потребностите
на съвременното обществено развитие;
2) изясняване на взаимозависимостта между работодателска правоспособност, работодателска власт и социална отговорност;
3) формулиране на обобщения, изводи и конкретни предложения за усъвършенстване на законодателството.
Методологията на изследването включва комплексното прилагане на
следните методи: правнодогматичен, нормативен, индукция и дедукция.
Материалът е съобразен с актуалното трудово законодателство към 30 декември 2020 г.
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1. По някои въпроси на работодателската правоспособност
и работодателската власт в контекста на предизвикателствата
на съвременното общество.
Работодателската правоспособност е компонент, извлечен от законовата
дефиниция на понятието работодател (Андреева, Йолова 2020). Същевременно
тя може да бъде разгледана и като правна конструкция предвид включването на
елементи, определящи същността на понятието.
Признатата от закона правна възможност да учредява, управлява и прекратява трудови правоотношения (в рамките на нормативната регламентация) (Топалов 1997) – в това се изразява работодателската правоспособност, която законодателят вменява на икономически по-силната страна на трудовоправната
връзка (Банов 2019; Банов 2020). Именно с оглед на правилното реализиране на
тези възможности законът е предоставил на работодателя и „работодателска
власт“, която му осигурява възможностите за управление на целия жизнен цикъл на трудовото правоотношение със съответстващите му се ползи и за двете
страни. В работодателската власт са инкорпорирани права, които физическо
лице (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ) – работодател упражнява при наемане и
управление на работници и служители по трудово правоотношение.
В българската трудовоправна доктрина те са определени като триада от основни права на работодателя, която включва компонентите: управленска власт,
нормотворческа власт, дисциплинарни правомощия (Мръчков, В., Средкова,
Кр., Василев, Ат. 2016; Топалов 1997). Всеки един от тези компоненти е с касателство към нормалното протичане на трудовия процес. При формулиране на
нормите, относими към този правен институт, законодателят се води от съществуващите към съответният момент обществени отношения, респективно прогнози за тяхната еволюция. Понятието работодател в съвременния етап от развитието на трудовото право, съответно присъщата му работодателска правоспособност, се свързват с периода след 1990 г., когато в националното законодателство се възстановява терминът, изоставен в социалистическият период. За
тези начални години в икономическия и политическия преход и развитието на
съвременното трудово право нормите са отразявали реалните обществени отношения, типични за преход към един нов модел за организация на труда, съответстващ на новите принципи на пазарната икономика, свободата на договаряне
в конкурентна среда и свободен пазар на труда. В процеса на своето демократично развитие страната премина през множество промени, които в различна
степен се отразиха на трудовите правоотношения, но през годините институтът
на работодателската правоспособност показва стабилност в конструкцията.
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Към настоящия момент процесите в обществото обаче са динамични и се развиват с темпове, които изпреварват правната уредба. Дигитализацията и четвъртата
индустриална революция са част от всички обществени сфери, в това число и с
отражение върху трудовите отношения (Андреева 2020a) (Александров 2020; Андреева, Йолова 2020a; Андреева, Йолова 2020b). В резултат на това се обуславя потребност от актуална и адекватна за времето нормативна регулация. Законодателството се опитва да настигне бързите темпове на промяна посредством въвеждането
на нови норми и правни институти – гъвкави форми на труд (Андреева 2020), промяна в традиционни трудовоправни институти – работно време, почивка и др. Тези
корекции в българското трудово право са резултат от множество законодателни
изменения и допълнения в КТ, посредством които откъслечно е правен опит да се
даде отговор на назряла потребност от нормативна актуализация. Това неминуемо
оказва влияние в общия процес по организация и ръководство на трудовия процес,
т.е. в компонентите на работодателската правоспособност.
2. Корпоративната социална отговорност
на работодателя в цифровата ера.
Работодателската правоспособност и работодателската власт са понятия на
трудовото право. Същевременно обаче работодателят като субект на трудовото
правоотношение е обект на изследване и на други области на познанието и неговото правилно познаване е важно за икономиката, управлението и др. Интердисциплинарността при изучаването на трудовия процес, респективно компонентите на работодателската власт, са важни за правилното протичане не само
на трудовия процес, но и за управлението на персонала, правилната организация на стопанската дейност и съответно на икономическия просперитет на обществото. В контекста на всички тези аспекти немаловажно е съвременната
организация на бизнеса в България и на трудовия процес да съответства на световните политики. Четвъртата индустриална революция постави множество
предизвикателства пред правния механизъм – да създаде регулаторната рамка в
множество правни сфери, но наред с това трудовото право претърпява „мълчалива„ трансформация“, свързана с налагането на нови условия за престиране на
труд, навлизане на нови професии, отпадане на професии,
В тази среда социалните права на работниците и служителите се трансформират и именно всички тези обективни процеси изискват актуализация и на
утвърдени понятия в правната доктрина.
Социалните права като терминология не се използват в националното законодателство3, но са въведени в източниците на правото на европейско ниво4,
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както и в международните актове5, приложими и в България. Те се ползват в
практиката на Конституционния съд6, както и в правната ни доктрина. Но в
икономическата литература вече съществуват изследвания (McIntosh, M.,
Thomas, R., Leipziger, D. 2003; Matten, D., Crane, A. 2005), наблягащи върху постановката, че отговорностите в практиката на бизнеса трябва да излязат извън
рамките на икономическия и правния аспект. В тази насока социалните права са
все по-често част от добрите практики на корпоративната социална отговорност
(КСО) на български работодатели. При тези практики, въпреки липсата на изрична законова регламентация на съдържанието на понятието7, реално се проявява един нов и различен вид отговорност, която, за разлика от традиционната
юридическа, не се свързва с противоправно поведение. Познатите видове юридическа отговорност се свързват с противоправно деяние (престъпление, административно нарушение, дисциплинарно нарушение, граждански деликт), осъществено от субекта на отговорността. В трудовото право специфични за отрасъла са дисциплинарната отговорност на работниците и служителите и имуществената отговорност, приложима и за двете страни на правоотношението. Същевременно практиката налага КСО, която се отъждествява с икономически посилната страна – работодателя, да кореспондира с работодателската правоспособност и работодателската власт, но да не е правно регулирана. Специфична
особеност е нейната позитивна насоченост и свързването ѝ с правомерно поведение, което се съотнася към социалните права както на работниците, така и
спрямо по-широк кръг лица – техните семейства и обществото като цяло. Понятието е изследвано в икономическата и управленска теория повече, отколкото в
правната. Съвременното разбиране на корпоративната социална отговорност
(КСО) се свързва с идеята, че успехът в бизнеса зависи от очакванията и действията на всички заинтересовани страни (Serafimova 2017; The Economist 2015).
Особено важен аспект за разбирането ѝ е обществото да вижда, че средствата на
организацията не са ограничени само до нейните частни интереси, а се използват и за широки социални цели (Frederick 2006).
В трудовото право принадлежността на трудовото правоотношение е относимо към частноправните отношения, предполагащи равноправно положение на
страните. В българското законодателство ролята на държавата е с променлив
интензитет на намеса в тези отношения, като в последните десет години от съвременният етап се наблюдава оттегляне от пряката намеса и делегиране на повече права на страните, респективно отговорности.
Свободата на договаряне се поставя като водещ принцип, който кореспондира със свободата на труда и свободната стопанска инициатива. Същевремен233
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но обаче не без значение е правилното съотнасяне на тези принципи с оглед
реализиране на закрилната функция на трудовото законодателство. Урегулираните към момента социални права, социалният диалог и системите за социална
закрила са обвързани предимно със стандартните трудови договори. В условията на нестандартна заетост те не могат да функционират ефективно и да действат в защита на наетите лица (Blagoycheva 2019).
Това се отразява върху трудовоправните отношения в няколко посоки.
От една страна, работодателят, притежаващ работодателската правоспособност, отговаря за цялостната организация на трудовия процес. Същевременно обаче дистанционната работа трансформира някои от компонентите по тази
организация (Банов 2020a; Банов 2020b), като работодателят негласно се освобождава от тези ангажименти, а те се пренасят върху икономически по-слабата
страна на трудовоправната връзка. Например – оборудването на работното място, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, организацията
на работното време и позиционирането на периодите за почивка и др.
Трудовото законодателство се базира на източници и норми за регулиране
на отношенията, разположени на различно ниво.
Пирамидалната уредба обхваща както държавни, така и недържавни източници. Тази симбиоза е отражение както на спецификата на трудовото право,
така и отражение на държавната политика, която включва императивна намеса в
хипотезите, свързани със закрила на труда и реализиране на отговорност в различните ѝ юридически разновидности, приложими в трудовото право – имуществена отговорност за страните, административнонаказателна за нарушения
на трудовото законодателство, дисциплинарна, реализирана спрямо работника и
служителя за осъществено от него дисциплинарно нарушение, наказателна.
Наред с тези видове отговорност в трудовия процес все повече се налага и още
един вид отговорност, която на този етап законодателството не регламентира с
изрични норми на КТ – корпоративната социална отговорност. Социалната отговорност изисква както спазване на законодателството, така и формиране на
печалба, но тези два процеса трябва да бъдат уравновесени с допълнителни мероприятия, насочени към подкрепа и на останалите свързани с организацията
лица (Андреева, А. и др. 2020), между които – нейните работници и служители.
Същевременно обаче тя има важна роля за взаимоотношенията между страните
и за подобряване на работния процес по посока повишаване на доверието, качеството на общуване и социалната ангажираност на работодателя.
Световната банка определя КСО така: „Ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчиво икономическо развитие, като работи със служители, техни234
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те семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване на качеството на живот, по начини, които са както за бизнеса, така и за развитието“
(World Bank 2011).
Възникването на концепциите за КСО се свързва с развитие на идеите за
„хуманизиране“ на отношението към хората в индустриалните предприятия. Те
се зараждат в зората на индустриалната революция и са във фокуса на школата
на човешките отношения в мениджмънта. Съвременните им интерпретации найчесто включват изисквания за подсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, липса на дискриминация при наемане, заплащане, издигане в
йерархията и освобождаване на работниците, достойно заплащане, колективно
трудово договаряне и защита интересите на работниците от синдикати и др.
(Серафимова 2017).
На този етап КСО е регулирана законодателно в държавни източници на
трудовото право само в нормата на чл. 2а, ал. 2 , т. 6 от КТ. Тази норма е положителен знак за развитието на трудовото законодателство, което разширява
своя периметър и включва вече утвърдени в други държави положителни практики в социалната сфера. Тя може да се свърже и с работодателската власт в
рамките на нейното нормотворчество. Настоящата лаконичност на законовата
уредба кореспондира със същността на КСО и предполага доброволност на
инициативите, насочени в посока подобряване на социалните права на работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло.
Предвид двустранната природа на трудовоправната връзка, социалната отговорност кореспондира с ангажиране на работниците, с повишаване на съпричастното отношение към работодателя, повишаване на качеството на престирания труд и в тази връзка – повишаване на производителността (Банов 2017; Банов 2018; Банов 2018a; Банов 2018b; Банов 2019a; Банов 2019b; Банов 2019c;
Банов 2020c; Банов 2020d).
В трудовоправната теория към настоящия момент ползите на работодателите се свеждат приоритетно до икономически. Тази нагласа обаче се променя
предвид обществените трансформации и в тази посока са резултатите от проведено проучване, видно от които само 6% от световното население смята, че една
компания трябва да се съсредоточава единствено върху печалбата (CISCO
2015).
Работодателите в съвременната трудова среда са поставени пред множество предизвикателства за запазване на качествени работници и служители. Наред
с ангажиментите им, пряко свързани и произтичащи от трудовото законодателство и явяващи се част от работодателската власт, те трябва да надграждат „ка235
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питала“ си като разработват и прилагат обмислена и кореспондираща на идеята
на бизнеса им корпоративна социална отговорност. Цифровизацията в трудовия
процес е не само предпоставка за повишаване на трудовата рентабилност, тя се
явява и източник на комуникация и информираност, което, освен да подобри
общуването между страните, може да доведе и до достъп до информация за
социално отговорното поведение на други работодатели в съответната сфера
(Александров 2019; Александров 2020). По този начин самите работодатели са
поставени в конкурентната среда, при която задържането на работници и служители е въпрос на надграждане на трудовия процес, вкл. и с дейности от КСО.
В България прилаганите от работодателите социално отговорни практики,
насочени към персонала, са все още приоритет за големите компании. Те са
проява на КСО и се реализират доброволно и въпреки липсата на нормативен
ангажимент на работодателите за това. Сред по -типичните (оповестени публично, като информация в социални доклади или на фирмените уеб страници),
могат да се изведат следните:
 Допълнителни социални пакети, вкл. безплатна храна за персонала, допълнително доброволно пенсионно осигуряване, безплатни профилактични
прегледи за персонала, подкрепа на персонала при ваканции и почивки;
 Допълнително застраховане на персонала: Застраховка „Трудова злополука“, медицински застраховки, застраховки „Живот“;
 Възможности персоналът на фирмата свободно да изказва мнението си
по спорни въпроси или да подава възражения при несъгласие с някои решения;
 Наличие на допълнителни финансови стимули за бременни жени и майки;
 Мерки за недопускане на дискриминация при наемане, заплащане, професионално израстване, прекратяване на договори или пенсиониране;
 Публично оповестена и възприета политика за „равни възможности”,
като напр.: (1) делът на висши управленски постове, заемани от жени; или (2)
делът на жени – мениджъри или на мениджъри от малцинствени групи, отнесен
към общия брой мениджъри във фирмата;
 Условия за гъвкаво работно време;
 Организиране на културни, спортни и туристически мероприятия за
персонала;
 Статистическа информация и коефициенти на трудови злополуки в организацията, които се оповестяват публично и др.
В проучването са обхванати 100-те най-големи български компании, ранжирани съобразно размера на техните приходи в класацията „Топ 100“, изготвяна ежегодно от вестник „Капитал“ (Капитал топ 100 2016; Серафимова 2017).
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Видно от представената информация добрите практики кореспондират с
ангажиментите на работодателя, явяващи се част от съдържанието на трудовото
правоотношение. Същевременно обаче те се явяват и доброволно от страна на
работодателя разширяване на неговите нормативно вменени отговорности, като
се насочват не само спрямо работниците и служителите пряко ангажирани в
трудовия процес, но и спрямо техните семейства. Преминавайки към нов начин
на живот от „аналогов“ към „дигитален“ свят, това неминуемо се отразява не
само върху трудовия процес, а и върху начина на общуване в и извън работната
среда. Отделянето на ресурси от страна на работодателя за удовлетворяване на
потребности на работниците и служителите, които надхвърлят нормативно регламентираните му задължения, е не само проява в рамките на работодателската
правоспособност, но и отговорност от „ново поколение“.
Новото време поставя множество предизвикателства, които въпреки дигиталността на процесите и навлизането на изкуствен интелект, обръщат внимание
и на хората като носители на работната сила. Работното място в цифровата ера не
се свързва само с високи изисквания към работниците и служителите, изразени в
потребност за учене през целия живот (Банов 2016; Банов 2017a; Банов 2018c;
Банов 2020e), повишаване на квалификация и цифрова грамотност. Работодателите също имат ангажираност в процеса и тя се изразява в отговорност за работниците и служителите, надхвърляща законово вменените задължения.
Именно тази естествена трансформация кореспондира както с функциите
на трудовото право, така и с реалните обществени процеси, които се характеризират както с навлизане на дигитализация и ИИ, така и с хуманизация на трудовия процес. Тази симбиоза тепърва ще бъде поставяна като обект на изследване
от гл. точка на трудовоправната доктрина и нейното нормативно уреждане е
въпрос на бъдещето.
Заключение
В резултат на гореизложеното могат да бъдат формулирани някои изводи и
изведени предложения, касаещи работодателската правоспособност и работодателската власт в съвременната динамична трудова среда.
Работодателската правоспособност и работодателската власт показват устойчивост в българското трудово право в неговия съвременен етап след 1989 г.
Те са изградени посредством норми на КТ, които са базисни за структурата на
института и до момента не са претърпели радикални изменения.
Настъпилите обаче промени както в резултат на влиянието на дигитализацията и навлизането на изкуствен интелект, така и негативните отражения на
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световната пандемия COVID 19, поставят правната доктрина и трудовото законодателство пред необходимостта да се изследват задълбочено и ,респективно,
да се обмислят нови и актуални норми в рамките на работодателската правоспособност и власт, които да съответстват на духа на новото време и да отразят,
от една страна, настъпилите промени, а от друга, ангажираността и обвързаността на работодателите с корпоративната социална отговорност.
КСО вече е законодателно въведена като термин в трудовото законодателство, тя присъства и в практиката на български работодатели. Във връзка с развитието на нормотворчеството по посока обвързване на работодателската власт
с КСО може да се отправи предложение de lege ferenda за нейното съдържателно определяне в КТ. Посредством това би се обогатила както работодателската
правоспособност, така и отговорността като понятие в широк смисъл.
Бележки
1

2

3

4
5

6

7

КТ 1, 1. „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово
поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено
образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство,
заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно
наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за
извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател;
По смисъла на настоящата директива следните термини имат следното значение:
б) „работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което е в трудови
отношения с работник и носи отговорност за предприятието и/или ведомството.
Те са видово уредени както на конституционно ниво, така и в законодателството,
но терминът все още не е нормативно въведен в българското законодателство.
Преамбюла на Договора за ЕС.
Международен пакт за икономически , социални и културни права, Европейската социална харта.
Решение 13 от 15 юли2003г. по к. д.11/2003 г.; Решение 12 от 11 ноември 2010
г. по к. д. 15/2010 г.; Решение 7 от 31 май 2011 г. по к.д. 21/2010 г.; Решение 10
от 13 септември 2012 г. по к.д 15/2011 г. и др.
За първи път КСО е въведено в КТ с последните изменения и допълнения ДВ,
№107 от 18.12.2020 г. в чл. 2а, ал. 2: „Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище полагат усилия
за развитие на социалния диалог и сътрудничеството, които да допринасят за: т. 6
– развитие и утвърждаване на корпоративната социална отговорност.“
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ON SOME QUESTIONS OF THE EMPLOYER’S LEGAL CAPACITY,
POWER AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Andriyana ANDREEVA
Abstract
The present article examines some questions, related to the employer’s legal capacity in
the context of the challenges facing the employers in the modern society. In their complex
interrelation the power, the obligations of the employers and their social responsibility for
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guaranteeing of the social labour rights of the employees and workers in the dynamics of the
labour market are analyzed. Based on actual normative analysis a systematization of the
components of employer’s legal capacity is made, with accent on the obligations, which need
actualization in the modern environment. The challenges in front of the labour legislation are
outlined and concrete proposals for improving of the regulations are made.
The author’s scientific thesis is about the need of actualization of the employer’s legal
capacity and power and their linking to the corporate social responsibility.
Key words: employer’s legal capacity, obligations of the employer, employer’s power,
corporative social responsibility, social rights of the workers and employees.
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Резюме
Българското трудово законодателство, подобно на правните системи на
всички държави–членки на ЕС, гарантира запазването на трудовите
правоотношения при промяна на работодателя. Тази промяна най-общо
засяга собствеността или ползването на дадено предприятие (например
продажба на търговско предприятие, различни форми на преобразуване,
отдаване под наем и др.) Хипотезите са уредени в чл. 123 и 123а КТ,
където са предвидени и по-съществените правни последици от настъпилата промяна за работниците и служителите. Основният принцип е да не
се допусне влошаване на положението на заетите лица – закриване на
работни места, намаляване на социалните придобивки и др. Логиката е,
че не бива персоналът да търпи негативни последици от решение, взето
на управленско ниво и по икономически причини. Затова и законът
гарантира поне запазване на завареното положение. Изследването си
поставя за цел да разкрие какво е съдържанието на понятието „промяна
на работодателя“ според Кодекса на труда.
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Въведение
Уредбата на правните сделки, по силата на които се прехвърля собствеността или ползването на отделни активи, или на цялото предприятие на работтт
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тодателя, се съдържа в гражданското и търговското законодателство. За целите
на трудовото право обикновено е достатъчно да се установи, че е налице например съответна форма на преобразуване на едно търговско дружество, за да се
приложат правилата на трудовия закон по отношение на персонала, засегнат от
промяната. Затова и трудовоправната теория рядко обръща специално внимание
на „първичната“ сделка, която повлича след себе си приложението на режима
на чл. 123 и чл. 123а КТ.
Когато обаче формата на промяна е обозначена в трудовото законодателство по начин, който не кореспондира пряко с гражданско- и търговскоправната
уредба, е от съществено значение да се изясни дали изобщо е налице „промяна
на работодателя“ в разглеждания смисъл, за да настъпят предвидените в закона
последици. И на пръв поглед ясно личи, че изброяването на формите на работодателска промяна в чл. 123 и чл. 123а КТ е доста казуистично, но това още не е
гаранция, че то покрива всички случаи, уредени в т.нар. „Директива за придобитите права“ (Acquired Rights Directive) – първоизточника на тези норми във
вътрешното ни законодателство.1 Често възникват колебания как следва да се
процедира в близки на уредените в закона, но невключени изрично в чл. 123 и
чл. 123а КТ хипотези. На тези въпроси трудно може да се даде кратък еднозначен отговор, но едно е сигурно: всяко изброяване на формите на промяна на
работодателя в текста на нормативния акт крие риска от пропуски. Очевидно е,
че ако засегнатите работници и служители останат без закрилата, която трудовото законодателство предвижда в сходни хипотези, този ефект ще е социално
несправедлив. Наред с това той може да даде основание и за ангажиране на отговорността на държавата за неизпълнение на задължението да въведе стандарта на директивата във вътрешното си право.
1. Правна характеристика на промяната на работодателя
Промяната на работодателя представлява изменение на трудовото правоотношение, което се изразява в замяна на една от страните по него. Възниква
при настъпването на определени в закона юридически факти и има правни последици, които не зависят от волята на страните по трудовото правоотношение.
Промяната на работодателя може да се характеризира още като правоприемство
в областта на трудовото право.
Най-съществените правни белези на разглеждания институт могат да се
обобщят, както следва:
А) Промяната на работодателя е вид изменение на трудовото правоотношение. Поради това и разпоредбите на чл. 123 и чл. 123а КТ са на правилно245
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то си систематично място в българския Кодекс на труда – в гл. V, раздел Х
„Изменение на трудовото правоотношение“.
Б) При него едната от страните по това правоотношение се променя: в
правата и задълженията на предходния работодател встъпва нов субект, който
заменя работодателската страна в правоотношението.
От принципа на личния характер на трудовите права и задължения (чл. 8,
ал. 4 КТ) следва, че промяната на работодателя е единствената мислима форма
на заместване на страна в трудовото правоотношение. Посоченият принцип
означава, че е недопустимо прехвърлянето на трудови права и задължения от
работника или служителя на други лица или „представителство“ в тяхното осъществяване (Мръчков 2015, с. 79-81; Василев 1997, с. 45-49). Следователно не е
възможна аналогична на разглежданата тук форма на изменение на трудовото
правоотношение, при която да се „замени“ работникът или служителят.
Различният характер на престациите на двете страни по трудовото правоотношение обяснява защо подобно ограничение по принцип не важи за работодателя. Доколкото той има предимно имуществени задължения (да заплаща
трудово възнаграждение срещу положения труд), за работника или служителя
често е без съществено значение кое ще бъде конкретното лице, с което встъпва
в трудово правоотношение. Все пак трябва да се отчете, че са възможни и случаи, при които трудовият договор се сключва с оглед личността (intuito
personae) на работодателя – физическо лице. При такива трудови договори, при
които от водещо значение са личните отношения и доверието между страните,
запазването на правоотношението при промяна на работодателя в разглеждания
смисъл е невъзможно.
В) Промяната на работодателя е свързана с настъпването на определени,
предвидени в закона, юридически факти. Те представляват действия на работодателя, но не в качеството му на страна по трудовото правоотношение и
спрямо работниците и служителите, а на плоскостта на гражданското или търговското право – продажба на търговско предприятие, преобразуване на търговско дружество и т.н.
Най-често юридическият факт, който обуславя настъпването на промяна на
работодателя по смисъла на трудовото право, е сключването на определен вид
сделка между правни субекти, които използват наемен труд за осъществяване на
дейността си. Това са двамата работодатели, които българският законодател неточно определя като „работодател – прехвърлител“ и „работодател – приобретател“.
Безспорно е, че в хипотезите на чл. 123, ал. 1 КТ тези субекти имат качеството
прехвърлител, респ. приобретател, но в друго правоотношение, което не трябва да
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бъде смесвано с трудовото. Обектът на прехвърлителната сделка е имуществен
(предприятие, обособена част от предприятие, преотстъпване или прехвърляне на
дейност или на материални активи), а не работниците и служителите, каквото погрешно впечатление може да остави буквалното тълкуване на цитираната разпоредба. Неточното използване на тези термини идва и от опита за буквално, но недовършено преписване на понятията от вторичното право на ЕС. Българският законодател не е отчел, че Директивата обозначава страните по прехвърлителната сделка
“transferor” (прехвърлител) и “thansferee” (приобретател). Никъде обаче не се говори за “employer-transferor” (работодател – прехвърлител) и “employer-transferee”
(работодател – приобретател) (Средкова 2009, с. 31).
Следва да се отбележи също, че невинаги правният субект, който приема
работниците и служителите, притежава качеството работодател до момента, в
който се осъществява промяната. Възможно е именно в резултат на реализираната промяна той за първи път да встъпи в трудови правоотношения и да придобие работодателско качество. Следователно, за да намери приложение разглежданият трудовоправен режим, във всички случаи е необходимо прехвърлителят по прехвърлителната сделка да е страна по трудови правоотношения. Що
се отнася до приобретателя по тази сделка, действащото законодателство не
поставя изискване той изначално да е имал такова качество.2
За пълнота тук трябва да се посочи още, че невинаги е необходимо наличието на пряка договорна връзка между двамата работодатели, за да настъпят последиците на разглеждания режим. Прехвърлителната сделка може да е опосредена и от трето лице. Такива примери съществуват отдавна в практиката на
СЕО: в резултат на прекратяването на наемен договор отдаденият на един наемател ресторант се прехвърля от собственика му директно на друг наемател,
който продължава без прекъсване същата дейност и е задължен да запази заварения персонал (Реш. от 10.02.1988 г. – Foreningen af Arbejdsledere i
Danmark/Daddy's Dance Hall A/S., Case 324/86, Rec. 1988, P. 00739); кетъринг
обслужването на болница от един изпълнител се прекратява и едновременно с
това се сключва договор за същата услуга с друг изпълнител, при което вторият
изпълнител ползва съществена част от материалните активи, използвани порано от предшественика му, и предоставени от възложителя (Решение от
20.11.2003 г. – Carlito Abler and Others/Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH,
C-340/01, Rec. 2003, p. I-14023). В тези случаи последиците за заварените трудови правоотношения са същите както при непосредственото прехвърляне на
собствеността или ползването на (част от) предприятието от един работодател
на друг, но настъпват в резултат на повече на брой прехвърлителни сделки.
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Г) Заместването на работодателската страна в трудовото правоотношение
настъпва автоматично по силата на закона (ex lege), в смисъл, че щом са налице съответните предпоставки, не е необходимо да се предприемат никакви
допълнителни действия, които да обусловят настъпването на предвидените в
трудовия закон последици. Достатъчно е настъпването на съответната форма на
промяна, за да се приложат правилата на чл. 123 КТ, респ. чл. 123а КТ, спрямо
заварените от промяната трудови правоотношения. Императивният характер на
режима като цяло не позволява модифициране на правните последици от промяната.
Д) Както в българската (Мръчков 2015, с. 311-317; Средкова 2011, с. 149),
така и в чуждестранната правна теория (Schaub 1996, рр. 1004-1039; Sieg,
Maschmann 2010, рр. 5-6; Hauck 2008, рр. 2241-2273) се подчертава, че общото
между всички форми на промяна на работодателя е наличието на правоприемство. „В зависимост от това колко права и задължения преминават към правоприемника, правоприемството бива универсално или общо и частно или сингуларно. При универсалното правоприемство всички имуществени права и задължения на един правен субект или дялове от тях преминават върху неговите правоприемници ... при юридическите лица такова правоприемство настъпва при
сливане и вливане ... Частното правоприемство е свързано с преминаване на
отделни права, евентуално и правни задължения към правоприемника, например при продажбата, замяната или дарението ...“ (Павлова 1996, с. 56).
В случаите на универсално правоприемство запазването на трудовите правоотношения е съвсем естествено и логично и никога не е било поставяно под
съмнение в правната теория и практиката. Именно с цел да подчертае приложимостта на режима и в хипотезите на частно правоприемство, Директива
77/187/ЕИО (а по-късно и Директива 2001/23/ЕО) изрично разпростира приложното си поле към случаите на прехвърляне на (част от) предприятие „чрез
правна сделка“. Този подход е възприет и в някои национални европейски
законодателства например в §613а от ГГЗ. Думите „чрез правна сделка“ в тази
разпоредба нямат за цел да ограничат приложното й поле, а само да го отграничат от хипотезите на универсално правоприемство (Sieg, Maschmann, р. 49).
В типичния, най-често срещан в практиката случай, промени по смисъла на
чл. 123 и чл. 123а КТ претърпяват работодателите – търговски дружества.
Уредбата е приложима, макар и с някои ограничения, и за юридически лица,
които не са търговски дружества (кооперации, юридически лица с нестопанска
цел, юридически лица на бюджетна издръжка и т.н.). Например според чл. 12,
ал. 1 ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в
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друг вид юридически лица с нестопанска цел, да се вливат, сливат, отделят и
разделят. Но една фондация очевидно не може да бъде концесионер. Най„скромна“ е възможността за промяна на работодател – физическо лице. Режимът е приложим за работодатели – физически лица, когато последните развиват
стопанска дейност. Например едноличният търговец може да прехвърли предприятието си (чл. 60, ал. 1 ТЗ), с която се осъществява хипотезата на чл. 123, ал.
1, т. 6 КТ. (Александров 2011, с. 140-155; Александров 2018, с. 43-56)
2. Форми на промяна на работодателя
Българската трудовоправна теория обикновено разделя формите на промяна на работодателя в две групи. Разбира се, тази класификация е условна.
Към групата промени в организацията и управлението на дейността от
трудовоправна гледна точка най-малко проблеми поставят хипотезите на чл.
123, ал. 1, т. 1-3, (донякъде) т. 4 и т. 5 КТ, поне когато става дума за основната
хипотеза на промяна на работодател – търговско дружество. Тук се включват
формите на преобразуване по смисъла на Търговския закон като събирателно
понятие, обхващащо случаите на промяна на дружествената форма, концентрация и деконцентрация на стопанска дейност. (Към тази група следва да се причислят и хипотезите, посочени в чл. 123, ал. 5 КТ – учредяване на европейско
дружество и европейско кооперативно дружество чрез сливане, както и сливане
и вливане по раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон. От трудовоправна гледна точка не се поставят по-различни въпроси от формите на преобразуване на български дружества със седалище в страната или в чужбина.)
Предпоставките за превръщането на търговските дружества от един вид в
друг вид, за тяхното сливане, вливане и пр. са разнообразни и винаги имат
обяснението си в търговската (стопанска) практика. Това може да е променената стопанска цел на дружеството, мотивирана от промени на пазарните условия,
необходимост от оптимизиране на дейността и др. Освен по икономически съображения търговските дружества могат да се преобразуват и поради промени в
персоналния им субстрат: изгубване на личното доверие към част от съдружниците, напускането или приемането на нови съдружници, смъртта или прекратяването с ликвидация на съдружник и др. (Колев 2016, с. 5-220). Мотиви за преобразуването на търговско дружество могат да са още стремежът да се ограничи
рискът (отговорността) на съдружниците за задължения на дружеството, промени в законодателството и т.н. Тази материя стои извън предмета на изследване на трудовоправната наука и няма да бъде разглеждана тук. По принцип решението за промяна на работодателя се взема по целесъобразност, а за трудово249
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то право от значение са последиците, свързани с тази промяна, а не причините,
които са я предизвикали.
Втората група обхваща промени, които настъпват най-вече в условията на
производствената и служебната дейност (чл. 123, ал. 1, т. 6 и чл. 123а, ал. 1 КТ).
А) Сливане и вливане
Тези форми на преобразуване често се обозначават като „концентрация на
стопанска дейност“. При сливането и вливането съвкупното имущество на един
правен субект се прехвърля в сферата на друг.
Сливане на предприятия по смисъла на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ е налице в
случаите, когато две или повече отделни предприятия се обединят и създадат
ново предприятие. От този момент обединеният предмет на дейност на досегашните предприятия съставлява предмета на дейност на новообразуваното.
Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация (чл. 262а ТЗ).
Вливането е хипотеза, когато едно, обикновено по-малко предприятие, се
включи в друго, вече съществуващо, по-голямо. Вливащото се предприятие
преминава в своята цялост към предприятието, в което става вливането.
Очевидно е, че вливането и сливането са много близки форми на преобразуване. Разликата между тях е, че докато при вливането дружеството правоприемник е дружество, което съществува преди преобразуването, то при сливането
прекратяването на преобразуващите се дружества се съчетава с учредяването на
ново дружество, което е общ правоприемник на прекратените дружества.
Б) Разделяне и отделяне
Разделянето и отделянето са форми на промяна, противоположна по характера си на формите на концентрация. При тях имуществото на един субект се
разделя и частите от него се прехвърлят на поне двама други.
При разделянето на едно предприятие на негово място се създават две или
повече нови, всяко от които поема и осъществява част от дейността на досегашното предприятие. При отделянето част от предприятието преминава към друго
(или се обособява като нов субект), като старото предприятие продължава да
съществува. Предприятието, към което се е вляла частта при отделяне чрез придобиване, продължава да осъществява дейността й, обикновено заедно с досегашната си собствена дейност.
В хипотезите на деконцентрация на стопанска дейност Кодексът на труда
употребява терминология, която се отклонява от търговското законодателство и
създава предпоставки за възникване на тълкувателни затруднения в практиката.
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Налага се правната теория да „пояснява“ какво е имал предвид законодателят.
Така при анализа на хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ („разпределяне на дейността на едно предприятие между две и повече предприятия“) проф. В. Мръчков приема, че „то може да обхване както разпределянето на предприятието
между няколко предприятия, така и отделянето от предприятието на една част
от него и обособяването й в самостоятелно, отделно предприятие. “ (Мръчков
2015, с. 313). Авторът уточнява, че разликата между тази хипотеза и хипотезата
на чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ е, че във втория случай „отделената част се присъединява към друго предприятие и то, уголемено с нея, продължава да осъществява
дейността й заедно с досегашната си дейност“. В „Коментар на Кодекса на труда“ същият автор анализира понятието „разпределение“ и посочва: „При него
дейността на един работодател се разделя за осъществяване между няколко
работодатели. Те са се „роили“ от него и всеки от тях поема и осъществява съответен дял от нея“, т.е. тук „разпределение на дейността“ се схваща само като
разделяне по смисъла на търговското законодателство (Мръчков 2016, с. 377).
При стриктно придържане към терминологията на търговското законодателство трябва да се приеме, че „разпределянето на дейността на едно предприятие
между две и повече предприятия“ по чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ обхваща случаите на
разделяне и отделяне чрез учредяване (чл. 262б, чл. 262в ТЗ). При „отделяне чрез
придобиване“ например частта от имуществото на преобразуващото се дружество преминава към съществуващо (приемащо) дружество, т.е. това ще е хипотезата
на чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ. Възможно е, разбира се, едно преобразуване да включва
едновременно в себе си и двете форми – някои части от преобразуващото се дружество да преминат към съществуващи, а други – към новоучредени дружества.
В) Преминаване на обособена част от едно предприятие към друго
В хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ отделената част от едно предприятие
се присъединява към друго предприятие и то, уголемено с нея, продължава да
осъществява дейността й заедно с досегашната си дейност. На езика на търговското право тук става дума за „отделяне чрез придобиване“. Що се отнася до
„оставащата“ част от предприятието, тя може да продължи да функционира в
досегашния си вид или да се видоизмени. За да е налице хипотезата на чл. 123,
ал. 1, т. 4 КТ обаче, промяната не трябва да води до прекратяване на предишния
работодател, защото той остава солидарно отговорен за задълженията към работниците и служителите, възникнали преди промяната (чл. 123, ал. 4, т. 2 КТ).
Тази форма на работодателска промяна стои много близо до хипотезата на
чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ (прехвърляне на дейност). Разликата е, че в единия случай
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се прехвърля организационна структура – част от предприятие, осъществяваща
стопанска дейност, а в другия акцентът се поставя върху прехвърляната дейност. Затова и когато в практиката на СЕО и в изследванията на автори от различни европейски страни (Münzel 2005, р. 202–205) се говори за „прехвърляне
на стопанска единица при запазване на нейната идентичност“3, това са въпроси,
които – на езика на българския закон – имат значение и за прехвърлянето на
обособена част от предприятие, и за прехвърлянето на дейност.
„Обособена част“ е част от организационна структура, в която се изпълняват предметно или организационно разграничими части от дейността, в това
число и помощни дейности. Като примери в западноевропейската правна теория
(Sieg, Maschmann, р. 11) се посочват лаборатории, административни звена, отдел за връзки с обществеността, столова и др. За това дали е налице „обособена
част“ не са определящи размерът й (например броят лица, работещи в нея); дали
частта е създадена за обезпечаването на основна или спомагателна функция от
дейността на предприятието; дали съответната обособена част би могла да функционира и самостоятелно и др.
В практиката на СЕС във всеки конкретен случай при преценката дали част
от предприятие, която се прехвърля на друго лице, представлява „обособена
част“, се изследва въпросът за запазването на нейната идентичност. Запазването
на идентичността на обособена част от предприятие или дейност (респективно
дали тя представлява годен обект на прехвърлителна сделка) е въпрос, на който
СЕС е посветил множество свои решения. Тук нито е възможно, нито необходимо детайлното им изследване, но за илюстрация могат да се посочат Решенията Sophie Redmond Stichting от 1992 г., Christel Schmidt от 1994 г., Ayse Süze от
1997 г., Francisca Sánchez Hidalgo от 1998 г., Dietmar Klarenberg от 2009 г. и др.
Всички те въвеждат различни критерии, които трябва да бъдат съобразени при
отговора на въпроса за запазването на идентичността на стопанската дейност/обособена част. Тук се отнасят видът на съответното предприятие или
дейност; прехвърлянето на материални активи като сгради и движими вещи;
стойността на нематериалните активи към датата на промяната; преминаването
на ключов персонал към новия работодател; преминаването на клиентелата;
степента на сходство в упражняваната дейност преди и след промяната и т.н.
Поради многообразието, променливостта и неравната относителна тежест на
тези критерии, практиката на СЕС често търпи основателни критики. Понятието
„прехвърляне на стопанска единица (дейност), запазваща своята идентичност“ е твърде абстрактно, а това не е в интерес на правната сигурност.
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Г) Промяна на правно-организационната форма на предприятието
Хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ обозначава отново вид преобразуване
по смисъла на търговското законодателство (чл. 264, ал. 1 ТЗ). Тук трудовоправни проблеми трудно биха възникнали, защото старият и новият работодател
на практика (макар и не съвсем коректно изразено юридически) са едно и също
дружество. Поради това и в чуждестранната правна теория се посочва, че при
промяна на правната форма на едно дружество изобщо не е налице промяна на
работодателя (Sieg, Maschmann, р. 51).
При преобразуване чрез промяна на правната форма търговското предприятие като права, задължения и фактически отношения не се променя, не се променя и членският състав, а се променя само правната форма на дружеството.
Дружеството се превръща от един вид в друг. За да има такова преобразуване, е
необходимо двете дружества – преобразуващото се и новоучреденото, да имат
един и същ субстрат – персонален и материален, но различна правноорганизационна форма. Тук не може да се променят останалите елементи на
дружеството – фирма, седалище, адрес на управление, предмет на дейност.
Промените във фирмата засягат само добавката, указваща вида на дружеството.
При така очертаната характеристика на тази форма на работодателска промяна е
съвсем логично, че трудовите правоотношения с работниците и служителите не
се прекратяват – те продължават да изпълняват същите функции, за да се обезпечи продължаването на дейността на преобразувалото се дружество.
Д) Прехвърляне или преотстъпване на дейност
Тази форма на промяна е може би най-неясната и затрудняваща практиката
хипотеза. Например една сделка между търговци може да има за резултат дейността (или част от нея), упражнявана от единия, да бъде продължена от другия,
но в общия случай този ефект ще бъде постигнат като резултат от друга „първична сделка“. Продажбата на търговско предприятие (промяната на собственика) например ще доведе и до прехвърлянето на дейността. Явно не тази хипотеза има предвид законодателят, защото тя е уредена самостоятелно в чл. 123, ал.
1, т. 6 КТ. В практиката по прилагането на разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ
често се налага изследване на въпроса налице ли е изобщо форма на промяна на
работодателя, за да се направи на един следващ етап преценка за приложимостта и на целия институт.
В тази хипотеза на промяна досегашният работодател продължава да
съществува (защото остава солидарно отговорен с новия работодател за задъл253
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женията към работниците и служителите, възникнали преди датата на промяната). Следователно не е възможно по смисъла на чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ досегашният работодател да прехвърли цялата си дейност и да закрие предприятието.
Досегашният работодател продължава да съществува във вида, в
който е съществувал до момента. За да има смисъл самостоятелната уредба на
прехвърлянето на дейност в чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ, тя не трябва да е съпроводена
с преобразуване на досегашния работодател, в противен случай би попаднала в
приложното поле на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ.
Промяната на работодателя по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ често е съпроводена с отчуждаване на сгради, машини, суровини и др. материални активи.
Когато те продължават да се използват производително и при тяхното използване са заети работници и служители, те „преминават“ към новия работодател
заедно с преотстъпените материални активи. Когато обаче става дума само за
продажба на материални активи, това не е промяна на работодателя по т. 7, а
обикновена облигационноправна сделка.
В последните години и у нас все по-голяма актуалност добива темата за
„аутсорсинга“ и много работодатели проявяват интерес към тази форма на оптимизиране на дейността и съкращаване на разходи. „Аутсорсинг“ е налице, когато
едно предприятие се откаже да изпълнява определена дейност със свои работници и служители (като почистване, охрана, транспорт и др.) и наеме за тази дейност външен изпълнител (Александров 2010, с. 5-11). Услугата може да се изпълнява както в досегашния обект (например аутсорсинг на дейността по почистване
или охрана), така и извън предприятието – в помещения на изпълнителя (например при възлагане на счетоводното обслужване на външна счетоводна фирма).
Ако така предоставените функции се върнат обратно при отчуждителя и той възобнови упражняването им със свой персонал, се говори за „Insourcing“ или
„Inhousing“ (Knollmayer 2007, р. 1-30). Във всички тези случаи могат да възникнат
колебания дали е налице хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ. Отговорът на този
въпрос е принципно утвърдителен, но с няколко уговорки.
Най-ясен е случаят, когато аутсорсингът на дейността е съпроводен с прехвърляне на материални активи – например едно дружество закрива отдела си по
информационни технологии и възлага дейността му на външен изпълнител,
като наред с това продава на този изпълнител техниката, зачислена на отдела. В
тези случаи заварените трудови правоотношения ще преминат към новия изпълнител, защото те са учредени именно с оглед работата с тази техника. В други случаи не е необходимо аутсорсингът да е съпроводен с прехвърляне на материални активи, но все пак е нужно да съдържа някаква допълнителна харак254
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теристика, за да обуслови и прехвърлянето на трудовите правоотношения. В
практиката си СЕС приема (Решението Klarenberg от 2009 г.), че новият изпълнител може да измени в известна степен съществуващата организационна
структура. Доколкото обаче той продължава упражняването на същата или
сходна икономическа дейност, към него ще преминат и работниците и служителите, заети в тази дейност. Промяната на длъжностните наименования или продължаването на дейността от друго място не са фактори, обуславящи промяна
на идентичността на упражняваната дейност, респ. изключване на приложението на режима.
Е) Смяна на собственика на предприятието
или на обособена част от него
Първоначално значението на чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ се свеждаше най-вече до
приватизационните сделки в страната. Разбира се, хипотезата е приложима във
всеки случай, в който се променя собствеността на предприятие или обособена
част от него.
И при тази хипотеза за пореден път се наблюдава известно припокриване с
други форми на промяна на работодателя. При продажба на обособена част от
търговско предприятие е налице смяна на собственика на обособената част, но
също така е вярно и че „обособена част от едно предприятие преминава към
друго“ (чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ). Наистина, последиците са едни и същи, но въпреки това несигурността на правната квалификация не говори добре за цялостната уредба на института.
От съществено значение е тук да се подчертае важен извод, до който достига европейската правна доктрина: при търговските предприятия хипотезата е
приложима, когато е налице прехвърляне на активи (продажба на търговско
предприятие под формата на т. нар. asset deal). Ако се прехвърлят (продават,
даряват и т.н.) акции или дялове на търговско дружество (share deal), няма промяна на работодателя, а само на лицата, които стоят зад предприятието (Griebe
2010, р. 132). По това тази хипотеза се отличава от „смяната на собственика“
при прехвърлянето на (част от) предприятието като организационна структура с
принадлежащите й материални и нематериални активи. При нея заварените
работници или служители се оказват обвързани в трудово правоотношение с
друго лице – „нов“ работодател. Този извод обаче не произтича пряко от формулировката на разпоредбата в българския закон и при буквален прочит може
да се създаде погрешното впечатление, че например всяка продажба на акции на
акционерно дружество ще представлява и промяна на работодателя, което не е
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така. Работодател си остава дружеството, без значение кой е придобил акции в
него.
Ж) Отдаване на (част от) предприятието под наем
или аренда, както и при възлагане на концесия
Остава да се посочат и формите на промяна на работодателя, регламентирани в чл. 123а КТ: отдаването на предприятието или на обособена негова част
под наем, аренда, както и при възлагане на концесия. Това са различни форми
на предоставяне на ползването на собствеността на друго лице: наемател, арендатор или концесионер. Собственик на съответните активи остава старият работодател, но наемателят (съответно арендаторът или концесионерът) управлява
предприятието от свое име, а не като представител на собственика. Това е причината посочените случаи да се разглеждат като хипотези на промяна на работодателя.
Според Закона за концесиите „концесията за строителство“ е публичночастно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което предоставя на икономическия
оператор правото да експлоатира строежа при поемане на оперативния риск, а
„концесията за услуги“ е публично-частно партньорство, при което публичен
орган възлага на икономически оператор предоставяне и управление на една
или повече услуги, различни от строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от извършването на тези
услуги при поемане на оперативния риск.
Обект на арендния договор са земеделската земя или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство (чл. 1, ал. 3 ЗАЗ), а чл. 228 и сл. ЗЗД
уреждат наема на вещи.
Следва да се приеме, че щом режимът на чл. 123а КТ се прилага при наемен договор, няма пречка той да се приложи и при пренаемане по смисъла на
чл. 234 ЗЗД. Трудовите правоотношения в този случай ще преминат от наемателя към пренаемателя. Подобен извод може да се обоснове чрез прилагане на
нормата на чл. 123а КТ по аналогия. По същия начин може да се обоснове и
приложението на режима например при някои лизингови договори.
Колкото и логичен да изглежда този извод обаче, ВКС го отрича в Тълкувателно решение №2/2010 г. от 23.03.2011 г. В него се приема, че „разпоредбата
на чл. 123а КТ урежда изчерпателно случаите на запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятие или на обособена част от него под
наем, аренда или на концесия“. Както е известно, нормите, които уреждат из256
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черпателно изброени случаи, не подлежат на приложение по аналогия. Така
ВКС изключва от обхвата на чл. 123а КТ близки на изрично уредените хипотези, за които няма никаква разумна причина да не се приложат същите правни
последици.
Според съда „разпоредбата на чл. 123а КТ е проява на засилената закрила
на труда, която българската държава осигурява в случаите на отдаване на
предприятие или обособена част от него под наем, аренда или на концесия. “
Такова схващане не може да бъде споделено. Избраният подход на казуистично
изброяване на хипотезите на промяна на работодателя във вътрешното ни законодателство не разширява обхвата на закрилата, а създава трудности и ограничения. То създава риск от празноти в уредбата – например ако едно лице апортира предприятието си в търговско дружество (чл. 72 ТЗ), ще възникнат съмнения относно съдбата на трудовите правоотношения, защото тази форма на промяна не е предвидена изрично от българския законодател.
Доколкото цитираното ТР №2/2010 г. се отнася само до чл. 123а КТ, то наистина има ограничено практическо значение. Тревога буди обаче възможността при друг повод ВКС да обяви за изчерпателно и изброяването на хипотезите
в чл. 123 КТ, защото тогава значително повече форми на работодателска промяна могат да останат непокрити. Поради изложеното не мога да споделя и становището, изразявано в българската трудовоправна доктрина, че в чл. 123 и чл.
123а КТ „промените са изчерпателно посочени“ (Андреева, Йолова 2020, с. 76),
както и че „българският законодател е избрал подхода да уреди изчерпателно и
в енумеративен порядък хипотезите на запазване на трудовите отношения, а
именно, при промяна на работодателя в случаите на прехвърляне на посочените
в закона „съвкупности“ от дейности, персонал и активи“ (Дренска, Илин 2017).
Хипотезите на чл. 123а, ал. 4 КТ (изтичане на срока на договора за наем,
аренда или концесия и преминаването на трудовите правоотношения обратно
към предишния работодател) сами по себе си не поставят особено сложни правни проблеми: щом тези форми на промяна на работодателя са обвързани със
срок, логично е, че след изтичането на срока на договора трудовите правоотношения ще се „върнат“ отново при стария работодател.
„Връщане“ на трудовите правоотношения при предходния работодател е
мислимо и в други хипотези: когато основанието за промяната (например прехвърлителната сделка) страда от правни пороци и бъде обявено за нищожно или
унищожено, както и при разваляне на съответната сделка при неизпълнение.
Ако прехвърлителната сделка се окаже нищожна, тя не поражда никакви правни
последици (Павлова 1996, с. 125), включително на плоскостта на трудовото
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право. В този случай трябва да се приеме, че трудовите правоотношения изобщо не са преминавали към новия работодател. Ако „първичният“ договор бъде
унищожен или развален поради неизпълнение, преминалите трудови правоотношения би трябвало да се „върнат“ при предишния работодател. Разбира се,
това ще е възможно, ако той продължава да развива съответната дейност. Възможно е в периода до унищожаването или развалянето на сделката обаче той да
е претърпял структурни и организационни промени и пр., които да не позволяват да приеме обратно работниците и служителите. В тези случаи трудовите
правоотношения ще трябва да се прекратят.
Изводи
Може да се обобщи, че като цяло българският законодател е изпълнил задължението си да приведе вътрешното законодателство в съответствие с минималните стандарти, установени в Директива 2001/23/ЕО. Институтът е уреден
като вид изменение на трудовото правоотношение, засягащо едната от страните по него – тази на работодателя. То настъпва автоматично (ex lege) при възникване на предвидените в закона юридически факти и представлява правоприемство в областта на трудовото право. Такава е концепцията и на Директивата, както и на всички национални законодателства в държавите, за които хармонизирането на вътрешното право с общоевропейските правила е задължение,
произтичащо от членството в ЕС.
Националната ни уредба обаче съдържа слабости още при формулирането
на възможните форми на промяна. Те от своя страна предопределят и практическите затруднения при очертаването на персоналния обхват на разглежданите
правила. Като се опитва да изброи всички хипотези на промяна на работодателя
в разпоредбите на чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 КТ, националният законодател
не успява да избегне известно покриване между тях – например при сключен
договор за аренда ще е налице и прехвърляне на дейност (чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ),
но отношенията ще се уредят при условията на чл. 123а КТ; при продажба на
обособена част от предприятие ще е налице както промяна на собственика й,
така и преминаване на частта към друго предприятие (чл. 123, ал. 1, т. 4 и т. 6
КТ). Тези примери могат да се умножат, но това едва ли е необходимо. Все пак
възможността едни и същи фактически състави да се квалифицират под различни хипотези не е особено проблематична, когато и последиците са едни и същи,
но тя не говори добре за уредбата на целия институт.
Далеч по-тревожна е обратната страна на въпроса – като изброява всички
форми на работодателска промяна, претендирайки изчерпателност, българският
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законодател рискува да остави неуредени хипотези, и тези празноти трябва да
бъдат решавани чрез правоприлагане по аналогия. Например при апортиране на
предприятие в търговско дружество могат да възникнат съмнения и спорове
около заварените трудови правоотношения, защото тази форма на промяна не е
предвидена изрично от българския законодател. Следва да се приеме, че казуистичното изброяване на хипотезите на промяна на работодателя в българското
трудово право е с примерен и ориентировъчен характер, т.е. неизчерпателно.
Този извод следва изрично да се подчертае след приемането на Тълкувателно
решение №2/2010 г. на ОСГК на ВКС от 23.03.2011 г., с което се възприе тезата,
че „разпоредбата на чл. 123а КТ урежда изчерпателно случаите на запазване на
трудовото правоотношение при отдаване на предприятие или на обособена част
от него под наем, аренда или на концесия“. Към момента няма пречка да се приеме, че дори изброяването на формите на работодателска промяна в чл. 123а КТ
да е изчерпателно, неуредените изрично хипотези могат да се подведат под някоя от формите на промяна в чл. 123 КТ, най-вече твърде неясно формулираното „преотстъпване или прехвърляне на дейност“. Ако обаче ВКС разпростре
схващането си за изчерпателния характер на изброяването и към нормата на чл.
123, ал. 1 КТ, това би причинило сериозни затруднения в практиката.
Илюстративен пример в разглежданата насока е и Тълкувателно решение
№10 от 27.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. №10/2013 г., ОСГК, образувано по касационния въпрос „Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал. 1 КТ в хипотезата на §63 ПЗР ЗИД ЗМВР /обн. ДВ, №93/24. 11. 2009 г. отм./?“. Съдът възпроизвежда мотиви от предходно цитираното Тълкувателно решение: „С ТР
№2/23.03.2011 г. по тълк. дело №2/2010 г., на ОСГК на ВКС е прието, че с нормите на чл. 123 КТ и чл. 123-а КТ в българското законодателство е създадена
по-обхватна закрила на правата на работниците и служителите при промяна на
работодателя от тази, предвидена с Директива на Съвета 2001/23/ЕО от
12.03.2001 г., като уредбата е императивна и изчерпателна. С разпоредбата на
чл. 123, ал. 1 КТ са уредени седем хипотези, при които правата и задълженията
на работодателя по трудови правоотношения, заварени при промяната му, преминават върху правоприемника. По правната си природа това е регламентация
на форми на правоприемство в трудовото правоотношение. В изброените случаи промяната на работодателя не води до прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, а напротив, те се запазват такива, каквито са били към момента на извършването й. В частност, когато се закрива
държавно учреждение и негови функции и дейности, активи и пасиви, права и
задължения преминават към друго, съществуващо или новообразувано държав259
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но учреждение, е налице правоприемство на работодателя, съгласно чл. 123, ал.
1, т. 7 КТ. В този случай прехвърлените материални активи продължават да се
използват за осъществяваната дейност, необходимостта от която не е отпаднала.
От това произтича и продължаващата заетост на работниците и служителите.“
Така ВКС обосновава, че е налице пълно универсално правоприемство по чл.
123, ал. 1, т. 7 КТ в хипотезата на §63 ПЗР ЗИД ЗМВР, но особеното мнение на
четирима съдии ясно показва колко дискусионен и несигурен е подобен извод.
Бележки
1

2

3

Директива 2001/23/ЕО от 12.03.2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности
или части от предприятия или стопански дейности.
Още по-ясно може да се илюстрира този извод в някои хипотези на преобразуване, когато самата промяна има за ефект възникването на нов правен субект (например при разделяне и отделяне на търговски дружества чрез учредяване – чл. 262б и 262в ТЗ). В тези случаи нововъзникналият в резултат на
промяната правен субект за първи път придобива и работодателско качество.
Съгласно чл. 1, т. 1 (б) от Директива 2001/23/ЕО „... прехвърляне е налице,
когато има прехвърляне на стопански субект, който запазва своята идентичност, което означава организирано групиране на ресурси с цел извършване на
стопанска дейност, независимо от това дали дейността е основна или спомагателна“ (transfer of an economic entity which retains its identity.../Übergang einer
ihre Identität bewahrenden wirtschaftlichen Einheit ...).
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CONCEPT AND LEGAL CHARACTERISTICS
OF THE „CHANGE OF EMPLOYER“ IN THE MEANING
OF THE BULGARIAN LABOR LEGISLATION
Andrey ALEKSANDROV
Abstract
The Bulgarian labor legislation, like the legal systems of all EU member states,
guarantees the preservation of employment relationship in case of change of employer. Such
change generally affects the ownership or use of an enterprise (e.g., sale of a commercial
enterprise, various forms of transformation, renting, etc.). The hypotheses are set out in Art.
123 and 123a of the Labor Code, where the more significant legal consequences of the change
for the employees are envisaged. The main principle is to prevent deterioration of the situation
of employees - job losses, reduction of social benefits and so on. The logic is that the staff
should not suffer negative consequences from a decision taken at management level and for
economic reasons. That is why the law guarantees at least the preservation of the status quo.
The study aims to reveal the content of the concept of "change of employer" according to the
Labor Code.
Key words: change of employer, forms of change, legal characteristics of the employer’s
change.
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Резюме
Статията анализира същността и съдържанието на принципите на
задължителното здравно осигуряване като основни регулаторни
начала на националния здравноосигурителен модел. Подчинено на
идеята да им се даде систематично обобщение, изследването изяснява – чрез нормативен анализ и правнодогматичен подход – основните им характеристики, значение и някои специфики на доразвитието им в конкретиката на здравноосигурителните норми.
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Въведение
Като елемент, но и самостоятелна част на осигурителната система здравното осигуряване е специфичен нормативен механизъм за реализиране на типични
осигурителноправни, закрилни и компенсаторни функции. Разгледано като система, то касае нормативно регламентиран модел за развитие и трайно прилагане
на систематика от правни отношения при реализиране на признатите и покрити
рискове. От друга страна, сърцевината на неговата същност се изразява в гарантиране на корелативното му право на достъпна медицинска помощ (Средкова,
Осигурително право. Четвърто преработено и допълнено издание., 2012, с. 520)
(Йолова, Обемът и достъпът до медицинска помощ – тенденции и особености
на нн
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на недискриминационно прилагане, 2018, с. 262-270) (Мръчков, Осигурително
право. Пето издание, 2010, с. 54-55) (Благойчева, 2016), респ.свързаните с нея
престации, предоставяна в рамките на установената и функционираща в съответствие с модела на осигуряване здравноосигурителна система.
Извеждането на здравното осигуряване като самостоятелна осигурителноправна система се състои в законовите и доктриналните аргументи за специфика на покритите рискове, различни по естеството и характера си престации,
специфицирани и типични субекти и не на последно място – различни по съществото и предвид етичната си страна защитавани субективни права, касаещи
здравето и живота на индивида. В посочените аспекти е и дефинираната легална
терминология на системата, принципно отсъстваща при общото социално осигуряване, която дава специализирания закон. Така в чл. 1 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО) се определя, че „Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните
средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и
заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори“. Същевременно в чл. 2 ЗЗО се дефинира и същността на задължителното здравно осигуряване, определяно като
„дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява
от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални
поделения – районни здравноосигурителни каси (РЗОК) „и предоставящо (...)
пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“. Съответно, освен
в общия, цялостната регламентация на системата се доразвива в следващите я
по отделни аспекти на прилагане актове, като Закона за съсловните организации
на лекари и лекарите по дентална медицина, Закона за лечебните заведения,
Правилника за устройството и дейността на НЗОК, Наредба №3/2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, Наредба №8/2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Наредбата
за медицинската експертиза, Наредбата за осъществяване правото на достъп до
медицинска помощ, Наредба №5/2014 г. за условията и реда за упражняване
правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване и др.
Изградено около понятието „достъпна медицинска помощ “, приемано като
„възможност за медицинско лечение на всички граждани в случай на заболяване и равни условия, и еднакви възможности за ползване на лечението, задължителното здравно осигуряване предоставя и гарантира свободен достъп на осигурените до медицинска, в това число и трансгранична, помощ чрез определен по
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вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, съответстващи на критерии за
качество и достъпност в съответствие с установените изисквания.
Видно в посочените аспекти е, че се касае за базисна в системата от социално гарантирани права нормативна основа за защита на най-значимите човешки потребности, решаващи при приоритиране на здравето и закрилата на живота (Мръчков, Социални права на българските граждани, 2020).
В посочения смисъл актуалността на темата се обосновава в нуждата от
намиране на баланса в доктриналното изясняване на принципите, стоящи в основата на здравноосигурителната системата, и изясняване качественото им съдържание в контекста на практическото им доразвитие и предвид нуждата от
трайно установяване и най-вече единство в приложението предвид динамиката
на обществените реалности. Спецификите на новия тип обществени отношения,
рязката динамика в процесите, следващи отделни етапи – предвидими или екстензивни, от социалния модел, отдавна ни посочва, че се налага непрестанна
адаптивност на формите, принципите и практиките на здравноосигурителната
система. Спешната ѝ приспособимост към динамиката на обществените реалности все повече се очертава като решаващ фактор не само за качествено и навременно здравно обслужване, но и за неговата достъпност и адекватност на
социално оправдана и обществено приемлива цена.
Цел на статията е да анализира същността, смисъла и съдържанието,
принципите на задължителното здравно осигуряване в контекста на философията за осигурителната закрила и предвид нуждата от навременната им адекватност в новата социална среда.
В изпълнение на поставената цел се решават комплексно няколко изследователски задачи, а именно:
1. Да се анализират обобщено чрез даване на съответната им систематика
традиционните за задължителното здравно осигуряване принципи предвид идеята на установяването им и с оглед следващите им се същност, характеристика
и аспекти на приложение.
2. Да се посочат някои от формите на доразвитието им като конкретизация на отделни норми или практика на правоприлагане.
3. Да се направят обобщения за тяхната адаптивност в динамиката на
следващите общественото развитие процеси.
За реализиране на изследването се ползват традиционните методи на правната доктрина, а именно – индукция, дедукция, нормативен анализ, правнодогматичен подход.
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Материалът е съобразен с актуалното законодателство към 30 декември
2020 г.
Изложение
Въвеждане принципите на задължителното здравно осигуряване като елемент от изграждане на качествено различния здравен модел и съответстващия
му нормативен механизъм е свързано с няколоко основни етапа, прочее отразяващи и динамиката в развитието (Недкова, 2009) и разбирането на системата.
Първият касае приемането на основния нормативен източник – ЗЗО (Обн. ДВ,
бр. 70 от 19 юни 1998 г.) като първообраз и начало на новия тип осигурителни
правоотношения с възприетите в него осем базисни начала, в частност – задължително участие при набирането на вноските; участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК; солидарност на осигурените
при ползването на набраните средства; отговорност на осигурените за собственото им здраве; равнопоставеност при ползването на медицинска помощ; самоуправление на НЗОК; договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ; публичност в дейността на НЗОК и публичен
контрол върху извършваните от нея разходи.
С промяната на уредбата от 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) бяха добавени
още три нови принципа, прочее установени и аргументирани като решаващи
при регулация на отношенията между изпълнителите на медицинска помощ,
осигурителния орган и спецификата на заплащането на медицинските дейности
и услуги – в частност това са принципите на равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК, пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както и свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ.
Изменен от същата година беше и вторият принцип, предвиждащ участие
на по-широк кръг субекти в управлението на осигурителния орган, в частност –
държавата, осигурените и работодателите като доразвитие и хармонизиране с
принципа на социалния диалог и широкото му застъпване във философията на
осигурителната система въобще.
Така към настоящия момент са оформени и декларирани в чл. 5 ЗЗО общо
единадесет принципа, възприемани като водещи в рамките и като цяло залагащи тенденциите, практиките и аспектите по реализиране на здравноосигурителния модел. В посочения смисъл се предвижда задължителното здравно осигуряване да се осъществява на принципите на:
 задължително участие при набирането на вноските;
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 участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на
НЗОК;
 солидарност на осигурените при ползването на набраните средства;
 отговорност на осигурените за собственото им здраве;
 равнопоставеност при ползването на медицинска помощ;
 равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК;
 самоуправление на НЗОК;
 договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ;
 пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
 свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ;
 публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи.
В систематичен порядък същите могат да бъдат обобщени като свързани с
три основни аспекта, а именно:
1. принципи, касаещи механизмите на участие на лицата в системата на
осигуряване и следващите се от тази контрибутивност правила за предоставяне
на услуги и разпределение на риска;
2. принципи, свързани с отношенията между осигурителния орган и отделните субекти по реализиране на медицинската помощ;
3. специфицирани и общи принципи, касаещи функционирането на НЗОК,
както и управление и разходване на средствата от бюджета на осигурителния
орган.
Към принципите от първата категория следва да бъдат отнесени онези
от тях, очертаващи най-общите рамки на функциониране на осигурителния модел, прочее типични и за осигуряването въобще – задължителност на участието,
равнопоставеност, солидарност и отговорност на осигурения за собственото му
здраве, свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ. В
най-общ смисъл може да бъде обобщено, че те касаят и очертават регулаторната
рамка, при която при задължителност – императивна и екс леге на участието и
следващата от същата контрибутивност, осигурените следва да имат равен достъп до гарантирания пакет здравни дейности, разпределяни по солидарност в
кръга на правоимащите и нуждаещи се лица.
Така създадената контрибутивност в статута на лицето е свързана с доразвитие на следващите му се от нея солидарност и равнопоставеност. Като типична за всяко осигуряване, независимо от неговия вид, солидарността намира про267
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явление, от една страна, в преразпределнието на осигурителните средства по
начин, приоритиращ потребностите на конкретни категории, заболели или в
риск лица, а от друга – е изначален механизъм за набиране на средства чрез
утежнена осигурителна тежест на лицата с по-високи досежно лицата с пониски доходи.
Логично възприето е принципът на солидарност да намира отражение и в
следващия му се принцип на равнопоставеност. Дефиниран като равнопоставеност при ползването на медицинска помощ, на пръв поглед е ясно, че следва да
гарантира равноприложима, недискриминационна и при еднакви, съответно –
равни, други условия достъпна и качествена медицинска помощ. От друга страна, тази помощ по характер, обем и вид на престациите следва да е в обхвата на
дейностите, включени в бюджета на осигурителния орган, съставляващи в частност т.нар пакет от здравни дейности. В посочения смисъл принципът, разглеждан като принцип на равен достъп до медицински услуги (Йолова, Равнопоставеност и здравни неравенства при цифровизация на здравеопазването, 2019), от
една страна, следва да се тълкува като контрибутивна равнопоставеност на неограничим по характер, естество и предназначение достъп до медицинска помощ, в широк смисъл, и в тесен – до здравни дейности, услуги, експертиза и
материални престации, гарантирани от бюджета на осигурителния орган.
Същевременно, и в по – широк аспект, този принцип следва да касае отсъствие на дискриминационност в упражняването на здравноосигурителни права,
основано на характера, същността, произхода или тежестта на здравния риск,
респ. съответното заболяване.
Дискутирането на принципа не следва да изостава от въпроса дали той
следва да се тълкува като достъп до медицинска помощ въобще или до достъп
до гарантираната по дефиниция на модела достъпна медицинска помощ. Понятието „достъпна медицинска помощ“ е дефинирано трайно от Конституционния
съд като „възможност за медицинско лечение на всички граждани в случай на
заболяване и равни условия и еднакви възможности за ползване на лечението“
при равнодостъпна цена. Същевременно то следва да се различава от родовото
понятие за медицинска помощ (Средкова, 2012, с. 525), определено в ЗЗО (§1от
Допълнителните разпоредби, т. 9 и т. 10) като „системата от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти“ с типичните за него характеристики – обем и обхват. Така под
„обем на медицинска помощ“ се разбира „количеството медицински дейности,
услуги и стоки, до които осигурените лица имат достъп при определени условия, регламентирани в Националния рамков договор и в договорите за добро268
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волно здравно осигуряване“, а под „обхват на медицинска помощ“ (§1,т. 11 от
ДР ЗЗО) – извършвани от изпълнителите конкретни видове профилактични,
диагностични, лечебни, рехабилитационни дейности и услуги, както и видовете
предоставяни здравни стоки, които се покриват напълно или частично от НЗОК
или застрахователите по чл. 83, ал. 1ЗЗО. Повече от видно е, че понятието
„обем“ засяга и се основава на количествени показатели, а понятието „обхват“
касае качествени характеристики на конкретни дейности, което само по себе си
е показател за нееднозначност и недопустимост в сравняването на реализираните престации от гледна точка на тяхната недискриминационност в тълкуването
и значимост предвид състоянието на пациента (Йолова, Обемът и достъпът до
медицинска помощ - тенденции и особености на недискриминационно прилагане, 2018).
Така в посочените аспекти става тълкуваемо и следва да бъде разбирано, че
принципът на равнопоставеност следва да се възприема като равнопоставеност
в консумирането на предоставяните медицински престации въобще и то съобразно изискуемото качество, утвърдено по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съобразно медицинските стандарти и правилата за добра
медицинска практика, а не единствено и само до достъпната съобразно момента
или характера на заболяването здравна услуга.
Специфичен, предвид особеностите на системата, е принципът на отговорност на осигурения за собственото здраве. Принципът е нормативно неконкретизиран въпреки въвеждането му като обща бланка за индивидуална отговорност чрез изпълняване предписанията на изпълнителите на медицинска помощ
и изискванията за профилактика на заболяванията в съответствие с Националния рамков договор и с договорите с изпълнителите (чл. 38 от ЗЗО). Корелативно на същия текст е и задължението на Националната здравноосигурителна каса
да информира системно осигурените относно мерките за опазване и укрепване
на здравето им (чл. 48 ЗЗО). Декларативното му дефиниране в обща рамка на
доброволност и несанкционираност на практика го обезсмисля, но поставя и два
много важни въпроса – доколко и как отсъствието на отговорност за здравето на
осигурения би рефлектирало върху достъпа му до медицинска помощ, гарантирана според принципа на равнопоставеност и от друга страна – би ли следвало
същият да повлиява принципа на солидарност и да го дерогира чрез механизъм
за утежняване на осигурителната тежест спрямо лица с рисково за живота и
здравето си поведение или начин на живот.
Тенденциите на развитие на електронното здравеопазване сочат качествено
различни насоки, в частност обвързващи достъпа до медицинска помощ в пряка
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зависимост от отговорността на пациента за здравето и живота му (Йолова,
Еволюция на правната рамка за развитие на електронното здравеопазване, 2020)
(Йолова, Принципи на електронното здравеопазване - правни рамки и етични
аспекти, 2019) (Andreeva, A., Yolova, G., Dimitrova, D., 2020). Тясно свързано с
хипериндивидуализацията на осигурените, чрез прогнозната медицина, от една
страна, и свързаните инструменти, от друга страна, здравеопазването създава
условия за увеличаване осведомеността за рисковете за здравето на отделния
индивид и на тяхното проследяване и в който смисъл се насърчават поиндивидуализирани политики. В този смисъл чрез акцентиране грижата на осигурения по отношение собственото му здраве се стига до изместване същността
на здравноосигурителната услуга на плоскостта на профилактиката и то на отделния индивид върху собственото му здравословно състояние. Налице е трайно заместване качеството на осигурения и превръщането му в „електронен пациент“ като действащо лице в прогнозната и профилактичната медицина с активно участие в опазването на здравето. Очевидно е, че се налага и установява
трайна тенденция, свързана с концепция за холистичен подход в медицината,
акцентираща на промоцията и профилактиката на здравето и не толкова на последващо лечение при възникнал здравен риск. Това безспорно е налагащата се
тенденция, която трябва да разбираме и като бъдеще на здравноосигурителните
модели, въпреки противоречието ѝ със смисъла и същността на здравното осигуряване и на присъщата му система от споделяне на рисковете (Андреева, А.,
Йолова, Г., 2018).
Втората категория принципи са принципи, свързани с отношенията
между осигурителния орган и отделните субекти по реализиране на медицинската помощ, в частност – равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК, договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ и принципът, наречен пакет от здравни дейности. Принципите касаят спецификата
на субекта, наречен изпълнител на медицинска помощ (Средкова, Здравно осигуряване. Лекции по осигурително право, 1998), налагащ в краткост и неговото
изясняване. В тесен смисъл на понятието и предвид легалното му определяне
под „изпълнител на медицинска помощ“ уредбата възприема лечебните заведения или техни обединения по Закона за лечебните заведения, както и национални центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, в
качеството им на организационно обособени на функционален принцип структури, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с
помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват
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всички или някои от следните дейности в извънболнична и болнична помощ: 1)
диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 2) наблюдение на бременни
жени и оказване на родилна помощ; 3) наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; 4) профилактика на болести и ранно откриване на
заболявания; 5) мерки за укрепване и опазване на здравето; 6) трансплантация
на органи, тъкани и клетки; 7) социални услуги и интегрирани здравносоциални услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги (Зиновиева Д., 2000) (Средкова, Коментар на Закона за лечебните заведения. В: Здравно осигуряване в България, 1999, с. 622-623). Разгледано в този аспект
понятието е свързано с принцип за договаряне на взаимоотношенията между
НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ като базисен механизъм на
здравноосигурителния модел, основан на двата типа договор – Националния
рамков договор и договора между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Националният рамков договор (НРД) в качеството си на нормативен административен акт и задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите залага императивно рамките на
осъществяваните по прилагането на осигуряването дейности, в частност – условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както
и реда за сключване на договори с тях, отделните видове медицинска помощ и
условията и реда за нейното оказване, критерии за нейното качество и достъпност, документацията и документооборота, задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите, санкциите при неизпълнение на договора,
както и други въпроси от значение за здравното осигуряване. В този смисъл
договорът специфицира условията, при които НЗОК договаря и закупува за
здравноосигурените лица медицинска помощ в рамките на договорените обеми
и в съответствие с бюджета ѝ за съответната година. По аргумент на противното и предвид изричната законова норма НЗОК не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в
техните договори обеми и стойности.
В посочените аспекти и принципът е базисен досежно създаването на
трайна като практика и принципна рамка за прилагане на здравноосигурителния
модел между осигурителния орган и лечебните заведения и прочее отразява
като цяло квинтесенцията на здравноосигурителната система въобще.
Не така стои въпросът с принципа за равнопоставеност на изпълнителите
на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК, където очевидно
следва да се излезе от тесните рамки на законовата дефиниция и да се потърси
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разширително тълкуване на понятието „изпълнител на медицинска помощ“. Тук
тази равнопоставеност касае както лечебните заведения като изпълнител в тесен
смисъл, така и медицинските специалисти – физически лица, в широк и по аналогия аспект. Така въз основа на НРД е и сключването на договор между НЗОК
и изпълнител на медицинска помощ – лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, в рамките на тази дейност за оказване на болнична медицинска помощ, за която има специалист/и, работещ/и на
основен трудов договор, и за която същите отговарят на условията и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ.
Но същевременно директорът на РЗОК може да сключи договор, от една
страна, с лекари, респ. лекари по дентална медицина на извънболнична практика, които имат договор с болница, намираща се на същата територия, а от друга
– с лекари и лекари по дентална медицина за оказване на извънболнична помощ, работещи в болница, при условие че на същата територия няма достатъчно
лекари на извънболнична практика от същата специалност и не се нарушава
дейността на болницата.
В посочените аспекти този принцип засяга равнопоставеността в сключването на договори както с лечебни заведения, така и с медицински специалисти
при равенство на договарянето, респ. равна достъпност за предоставяне на медицински престации и услуги и при обща рамка – спазване установените по
дефиниция на нормата критерии за достъпност и качество на медицинската
помощ.
Принципът, прочее наречен твърде условно „пакет здравни дейности“, може да бъде отнесен и към двете нива на въведената систематика от принципи –
както към принципите, касаещи следващите се на осигурените права, в смисъл
на следващ статута им и гарантиран обем на здравни услуги, така и към принципите, очертаващи отношенията между осигурителния орган и медицинските
изпълнители. Струва ни се резонно той да се отнесе с по-голяма аргументираност към втората категория правни отношения, тъй като същия на практика
очертава системата по заплащане на дейности и услуги по задължителното
здравно осигуряване. Освен в ЗЗО, същата е доразвита и в редица подзаконови
актове, в частност – Наредба №3 от 20.03.2018 г. за определяне пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна
каса, Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, Наредба №10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане
от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на
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отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК (изм. ДВ, бр. 17 от 2019 г.), Наредба №3 от 5 април 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.
Систематиката от норми на практика обвързва принципа за равнопоставеност при консумацията на медицински престации с пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Касата, чрез прякото свързване на разбирането, че
здравноосигурените лица имат право да получават медицинска помощ в обхвата
на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, които
им гарантират достъпно лечение в съответствие със стадия, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване (Зиновиева Д., 2016, с. 99).
Заплащането на пакета от здравните дейности е както в регулаторната годишна рамка на Националния рамков договор с централно значение в прилагането на системата на здравно осигуряване в Република България (Зиновиева, Д.,
Гевренова, Н., 2004) и касаещ отделните видове медицинска помощ по чл. 45
ЗЗО, съответно условията и реда за оказване и предоставянето ѝ, както и обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ, така и в съответствие с принципа, че средствата на НЗОК се разходват за закупуване на точно определена по вид и характер медицинска помощ,
посочена в закона, респ. договорена с НРД и чрез договорите с изпълнителите.
При въвеждането на пакета са и установените два безусловни принципа, в частност, от една страна, това е редът за предоставяне видове медицинска помощ,
определен в НРД и в договорите между РЗОК и изпълнителите, а от друга –
спазване изискуемото качество на оказваната медицинска услуга, която като
закупувана от НЗОК, трябва да отговаря на утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1
от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра
медицинска практика.
В най-общ смисъл принципът за пакета от здравни дейности следва да се
разбира в два аспекта. От една страна, като обвързан с механизма на заплащане
на медицинската помощ по задължителното здравно осигуряване, най-общо
установен в текста на чл. 47 ЗЗО (изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 2015 г.), определящ,
че закупуването на оказаната на осигуреното лице медицинска помощ се извършва от РЗОК чрез превеждане средствата и стойността ѝ на предоставилия я
изпълнител. В посочения смисъл и механизмът е обвързан с нормативното дефиниране обема на заплащаните дейности, съответно – с начина на заплащането
им на съответните изпълнители на медицинска помощ.
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От друга, този принцип винаги следва да се разглежда и в базисните рамки
на практиката и принципа НЗОК да не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в договорите
обеми, стойности и надлимитни дейности.
Третият кръг от принципи са свързаните с начина и механизмите на управление на осигурителната система – трипартизъм в управлението на НЗОК,
самоуправление на НЗОК, публичност в дейността на НЗОК и публичен
контрол върху извършваните от нея разходи.
Трипартизмът „работодатели, държава и осигурени“ се въвежда като базисен по управлението на здравноосигурителната система и е пряко отражение на
общия принцип на социалния диалог като форма на съгласуваност между субектите на здравноосигурителните правоотношения и гаранция за равнопоставеност в участието и интересите, функционалност в задълженията и координиране на механизмите за гарантиране правата на индивида (Андреева, А., Йолова, Г., 2017) (Андреева, 2020).
Дефинирането му в общата рамка намира адекватна реализация в система
от механизми за представителство на осигурени в надзорни и контролни осигурителни органи и в частност – в Надзорният съвет на НЗОК като колективен
мандатен орган, в състава на който от деветима членове участват по един представител на представителните организации за защита правата на пациентите,
двама представители на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на представителните организации на работодателите и четирима представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.
Принципът на самоуправление на НЗОК е гарантиран фактор за независимост и оперативна самостоятелност на здравноосигурителната система, обусловена от една страна от спецификата на извеждането ѝ от общата осигурителна
система, а от друга – от нуждата тя да оперира автономно с бюджета си и управлението в разходване на средствата за покриване на здравните рискове. Доразвитието и съответно гарантирането на принципа касае регламентиране на
присъщите ѝ органи с функционално съответните им структуриране, правомощия и представителност, както и спецификата и характера на договарянето посредством правната природа на сключваните договори и рефлексията им върху
процесите на реализиране на медицинските престации, разходването на публичните средства и не на последно място – закрила и контрол в гарантирането
на здравноосигурителните права.
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Тясно свързан и прочее – доразвиващ в регулативен порядък, принципът на
самоуправление е и принципът на публичност в дейността на НЗОК и публичен
контрол върху извършваните от нея разходи. Същият се гарантира от една страна с нормативно предвидената и то широка възможност за контрол от органи и
институции на различни нива посредством отчетите и подконтролните дейности
на органите на НЗОК. От друга, тя касае и въведеното като основно право на
осигурените да получат предвидената в чл. 64, ал. 1 ЗЗО информация за ползваната през последните пет години медицинска и дентална помощ и нейната цена
по ред, определен от касата.
Качествено различно проявление търпи и следва да намира принципът на
публичност в рамките на тенденциите по изграждане на Националната здравноинформационна система и свързаните с нея процеси по поддържане на електронни здравни записи. Предвидена да се изгражда на принципите на гарантиране на актуалност и точност на предоставените и съхраняваните данни, осигуряване на подходяща среда за техния обмен, регламентиран достъп и осигуряване
на оперативна съвместимост и информационна сигурност, тя създава преки
ангажименти за лечебните и здравните заведения, които следва да подават информация в МЗ, като видът на информацията, начинът на нейното предоставяне, както и условията и редът за водене на регистрите и информационните бази
от данни и системи, включени в НЗИС, се определят с наредба на министъра на
здравеопазването (Андреева, А., Йолова, Г., 2020, с. 33). В тази насока и като
елемент от процесите по изграждане на електронното здравеопазване стартира
и изграждането на Национален електронен здравен портал като базисно приложение на електронния пациентски запис за болничната помощ и общопрактикуващи лекари с възможност за централизиран достъп до здравните услуги чрез
интеграционната система на електронното правителство.
Доразвитието на принципа на публичност все по-тясно ще се обвързва с
динамиката на механизмите по прилагане на електронното здравеопазване, като, разбира се, тук тепърва следва да се поставят и да намират своите, надяваме
се, адекватни решения социалните и етичните проблеми, касаещи защитата на
личните данни (Mateeva, 2020) и закрилата пространството на личността в тясната граница между правата и личната неприкосновеност.
Заключение
Установени чрез законовата рамка като основни начала на здравноосигурителния модел, принципите на задължителното здравно осигуряване очертават
ясно неговия характер, типичните му механизми и насоки за доразвитие и адап275
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тивност. В статичен план те дават цялостната картина на законодателната идея
и философия на осигурителната защита в контекста на разбирането за равенство, равнодостъпност, обществена солидарност и споделяне на риска. Разгледани
в динамичен аспект, те намират естественото си доразвитие в редица нормативни актове, конкретизиращи тяхната същност, практическо прилагане и гарантиращи им адекватност по отношение защитата на индивидуалните осигурителни
права, от една страна, и стабилитет на системата, от друга. Повече от безспорно
е, че динамиката на социалните процеси и най – вече цифровизацията на здравните услуги и развитието на електронното здравеопазване все по-належащо ще
налагат както тяхното преосмисляне, така и спешното им доразвитие с цел установяване на съвременна, адекватна, но и по-справедлива в социален и морален аспект здравноосигурителна система.
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ON THE PRINCIPLES OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE
Galina YOLOVA
Abstract
The article analyzes the essence and content of the principles of compulsory health
insurance as the main regulatory principles of the national health insurance model. Subject to
the idea of giving them a systematic summary, the research clarifies – through normative
analysis and legal dogmatic approach their main characteristics, significance and some
specifics of their further development in the specifics of health insurance norms.
Key words: health insurance, compulsory health insurance, principles of health
insurance, health insurance system.
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Резюме
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Въведение
Правният режим, предвиден в Търговския закон (ТЗ) относно квалифицирането на сделката като търговска, е специален, поради наличието на съществени отклонения от уредбата в гражданското ни законодателство. Основният
принцип, от който се ръководи ТЗ, е да създаде правна сигурност, която да защитава интересите на страните, но и да създаде възможност търговските сделки
да се сключват по начин, гарантиращ бързина и стабилност на търговския оборот. С оглед на посочените цели в ТЗ се съдържат специфични разпоредби, които обявяват мълчанието на едната страна по сделката като израз на съгласие.
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Актуалността на проблематиката се обуславя от необходимостта за доктринално изясняване на хипотезата за мълчаливо приемане (акцепт) на предложението за сключване на търговските договори. Целта на настоящата статия
е чрез комплексен нормативен анализ да се изведат съществените характеристики на презумираното съгласие и да се изясни неговата правна същност.
Предмет на изследване е нормативната уредба, свързана с мълчаливия
акцепт при съответното приложение на разпоредбите и теорията от гражданското право. За постигането на целта се реализират следните задачи: 1) анализ на
понятието „мълчаливо съгласие“ и систематизиране на фактическите състави
съгласно ТЗ; 2) изясняване на фактическия състав за мълчалив акцепт при
сключване на търговските договори.
Методологията на изследването включва прилагане на следните методи:
нормативен, исторически, сравнителноправен, синтез, индукция и дедукция.
1. Понятие за мълчаливо съгласие в частното право
В съвремеността, в широк смисъл, мълчанието се разглежда от отделните автори като културен феномен в междуличностните комуникации ( Петкова-Калева
2014, с.108-124). Но в правната теория то се използва със специфично съдържание,
което поражда необходимостта от изясняването му. Според Гарбарян (2019) презумираното съгласие се дефинира като поведение (действие или бездействие) на субекта по правоотношението, от което условно произтича воля по правен въпрос.
Торманов (2019) приема, че мълчанието е приложимо и в сферата на прихващането, когато са налице трайни търговски отношения между страните.
Исторически сведения за значение на мълчанието се открива още в древното
каноническо право при управлението на папа Бонифаций VIII – глава на римокатолическата църква (1297–1303г.). Към този период мълчанието се тълкува невинаги като съгласие, но със съмнение, че е налице, когато от поведението на този,
който мълчи може да се изведе вярното твърдение, че не отрича. Впоследствие
римските юристи в епохата на предкласическото и класическото право, при прилагане на отделни техники, въвеждат правила, с които мълчанието не е пречка за
извършване на определена сделка (Андреев 1992, с. 70). В древното римско частно право същността и значението му е отразено в латинската максима „Qui tacet
consentire videtu“ със значение: „Който мълчи, изглежда се съгласява“.
В съвременната гражданско-правна теория относно волеизявленията на страните при сключване на сделки между тях доминиращият принцип е, че мълчанието
се третира като липса на волеизявление (Таджер 1973, с. 21). Преценката за наличие на съгласие подлежи единствено и само на законодателя, който чрез приемани280
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те от него правни актове има правото да предвиди изключения и да обяви отделни
хипотези, които приравняват мълчанието като израз на воля. Нормите, съдържащи
тези правила, са във формата на презумпции (Милкова 2001, с. 165; Герджиков
1997, с. 23) или се квалифицират като норми–фикции (Калайджиев 2020, с. 76).
Приравняването на мълчанието като вид волеизявление може да е от правно значение само за дееспособни гражданскоправни субекти, които са в състояние да изявяват правновалидна воля. Основният аргумент е, че сключването на сделката винаги предполага обективиране на волеизявленията на страните.
За разлика от гражданското ни право, в търговското право са налице значителни изключения от утвърдения принцип, че мълчанието не е израз на воля. В
зависимост от систематичното място на нормите, конкретните фактически състави в ТЗ могат за бъдат подразделени на две категории: а) фактически състави в етапа на сключване на търговски сделки; и б) фактически състави в етапа
на изпълнение на търговските сделки.
Към първата категория отнасяме: а) мълчаливо приемане на предложението съгласно чл. 292 от ТЗ; б) неоспорване при неспазване на формата за сключване на търговската сделка по реда на чл. 293, ал. 3 от ТЗ; в) задължителност на
общите условия поради неоспорването им от страна на търговеца, съгласно чл.
298, ал. 1, т. 2 от ТЗ; в) мълчаливо потвърждаване на сделката, извършена от лице
без представителна власт, съгласно чл. 301 от ТЗ; г) мълчаливо съгласие на страните по търговската продажба относно цената на договора, когато не е налице
изричното й определяне – чл. 326 от ТЗ; (Бъчварова 2018, с. 102-111).
Към фактическите състави в етапа на изпълнение могат да се посочат: а)
бездействие на купувача да уведоми продавача за недостатъци (освен за скрити), което се приравнява на одобрение на стоката за съответна на изискванията
– чл. 324 от ТЗ; б) мълчаливо съгласие от комитента, че е одобрил сделката при
наличие на разлика в определената и окончателната цена, ако не се откаже незабавно от нея – чл. 351 от ТЗ; в) встъпване на комисионера в сключената сделка по реда на чл. 358 от ТЗ.
В настоящото изследване предмет на анализ е особеният състав за мълчаливо акцептиране на офертата, предвиден в чл. 292 от ТЗ.
2. Фактически състав за мълчаливо съгласие при сключване
на търговските договори.
За анализирането на особеностите в търговското ни право като теоретична
основа възприемаме основните фундаментални положения в теорията. От тази
позиция постигането на съгласие чрез пълно съвпадение на офертата и приема281
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нето (акцепт) е абсолютно условие за сключване на всеки един договор. Съгласието следва да е постигнато по съществените елементи на сделката. Когато
волята на страните е опорочена на основания, предвидени в закона, последицата
е нищожност на договора (Джеров 2012, с. 479). При двустранните договори
съгласието е обвързано и с наличието на определена кауза, по силата на която
се предоставя съответната имотна облага (Antonio 2016, с. 161-189).
Анализът на уреденото от ТЗ мълчаливо акцептиране води до заключението, че то се прилага единствено и само за двустранните търговски сделки (договори), при които механизмът на сключване предполага две волеизявления на
страните: оферта и акцепт. Те представляват волеви актове, които се обективират в предвидената форма за съответната сделка. Изразяването на воля чрез
мълчание се свързва с т.нар. презумирано съгласие, което е допустимо по изрична разпоредба в законодателството (Брезгулевская 2014, с. 157-169). Това
положение е отразено в чл. 292 от ТЗ, по силата на който „предложението до
търговец, с когото предложителят е в трайни търговски отношения, се смята за
прието, ако не бъде отхвърлено веднага“. Нормативният анализ на посоченото
правило води до извода, че за приложението му е необходимо кумулативното
наличие на следните елементи: а) да е налице предложение; б) предложението е
отправено до търговец; в) да са налице трайни търговски отношения; г) липса
на действия, с които веднага се отхвърля предложението.
За да се приложи горепосоченото правило, по наше мнение, независимо от
липсата на изричeн регламент, е необходимо да е направено предложение, което
да притежава белезите на оферта в юридически смисъл. Основният аргумент е,
че без посочените изисквания, дори и изричното приемане не е в състояние да
породи съответното правно действие (Бъчварова 2015, с. 60-108). Предложението притежава обвързваща сила и в търговското право важи за времето, за което
е необходимо да се изяви съгласието, респективно да се получи приемането от
страна на оферента (Кацаров 1990, с. 410). Адресатите на посоченото предложение са ограничени поради изискването предложителят и търговецът, до който
е отправено, да се намират в трайни търговски отношения. Това имплицитно
означава, че мълчаливото приемане на предложението е неприложимо при определена категория сделки, а именно:
а) при сключване на сделки чрез публичното предложение по реда на чл. 291
от ТЗ. В този случай не може да се установи, поради неограничения брой адресати, изискването за наличие на конкретни трайни отношения между търговци;
б) при търговски сделки, за които законодателството изисква да бъдат
сключени в предписаната от закона форма, т.е при формалните сделки. При тях
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следва да се приеме, че изискуемата форма на сделката обуславя и необходимостта от изрично обективиране на приемането в съответната форма;
в) при потребителските договори – поради факта, че изискването за трайни
търговски отношения дерогира възможността да е налице участник в правното
положение на потребител.
Дискусионният аспект на мълчаливото приемане е свързан с квалифицирането на „трайните търговски отношения“ поради липса на посочени критерии в
закона. Съгласно съдебната практика доказването им се извършва посредством
счетоводни документи. За прилагането на тази разпоредба е необходимо също и
липса на спор относно съществените условия на договора (Решение ВКС № 523
2008). От това следва, че предложителят също е търговец, независимо от липсата на текст в закона, и са налице отделни договори, които пораждат права и
задължения (Голева 2018, с. 189). По този начин се стига до заключението, че
презумираното съгласие, на това основание, се прилага само за двустранните
търговски сделки, за които квалифициращи белези са и двете страни да притежават търговско качество и да сключват множество договори помежду си.
Именно поради това не е необходимо те да формализират волеизявленията си
чрез изрично приемане (Герджиков 2015, с. 41)
Друга характерна особеност по наше мнение е, че мълчаливото акцептиране на предложението е под условие. Съгласието не настъпва автоматично, а
само когато „не е отхвърлено веднага“. Следва да се приеме, че съгласието съществува в момента, в който отпада правото на насрещната страна да го отхвърли. Съдържанието на понятието „веднага“ е специфично и се тълкува в контекста на изискванията за приемане на предложението съгласно общите правила. То ще е налице, ако е изтекло толкова време, което е достатъчно, за да се
прецени, че насрещната страна е получила, решила и е имала възможност да
отхвърли предложението според конкретните обстоятелства (Рачев и др. 1999,
с. 385). Правилото не би следвало да намери приложение, когато приемащата
страна се намира в обективна невъзможност да предприеме съответните действия по отхвърлянето (Голева 2002, с. 21) . В този смисъл тълкуването на понятието „веднага“ трябва да отчита конкретните условия и обстоятелства, в които
се намират страните при приемане на предложението.
Заключение
В резултат на гореизложеното, мълчаливото акцептиране на офертата при
сключване на търговските сделки осъществява основно функцията да улесни
договарящите с цел да се гарантира бързина на търговския обмен за разлика от
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приложението му като санкция в други сфери (Казанджиева 2012, с.3–8). То
свидетелства за наличие на воля при строго определени от закона предпоставки,
като приложението им изисква съобразяване с конкретните фактически обстоятелства. Основният извод е, че по своята правна същност, то представлява правомерно действие, с което законът свързва пораждане на предвидените в него
правни последици.
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LEGAL ESSENCE OF THE SILENT CONSENT
ON COMMERCIAL TRANSACTIONS
Margarita BACHVAROVA
Abstract
The present study examines the application of presumed consent in the context of the
general doctrine of commercial transactions. On the basis of the normative analysis, a
systematization of the individual provisions related to the issue has been made. The author's
scientific thesis is to qualify tacit consent as a lawful legal action.
Key words: commercial transactions, conclusion, consent.
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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 извършва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цитиране) 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 налага използването на т.н. „бележки“, те се индексират с арабски цифри и
се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литература.
 Материалите да са без ръкописни добавки и зачерквания, на добър български, 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 статиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език може 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 публикуване 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 изключителното 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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