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НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 
 

ДЕЯНИЕТО ПРИ КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ 
 

Надежда Чукалова* 
 

1. Увод 
Престъпление според Наказателния кодекс е всяко виновно 
извършено и обявено от закона за наказуемо 
общественоопасно деяние (действие или бездействие), което 
застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, 
собствеността, установения от Конституцията правов ред в 
Република България или други интереси, защитени от правото 
(чл. 9 и чл. 10 НК).  

Но съществуват и такива деяния, които само по 
външните си признаци са сходни с определени престъпления и 
при конкретни обстоятелства те не са общественоопасни и 
следователно не са престъпни. В тези случаи извършените от 
дееца определени действия при такива обстоятелства 
изключват изцяло наличието на престъпен състав. Това са 
случаите на обстоятелства, изключващи обществената 
опасност на деянието.  

В Наказателния кодекс като обстоятелства, 
изключващи обществената опасност са обособени: явна 
малозначителност на деянието, от което не са последвали 
вредни последици – чл. 9, ал. 2 НК; неизбежната отбрана – чл. 
12 НК1; изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена 

                                                           
* IV курс, специалност „Право”, редовно обучение, Юридически факултет, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
1 Тодорова, В., Превишаване пределите на неизбежната отбрана, Сборник 
научни четения – Посветени на 140-годишнина от приемането на 
Търновската конституция, Сиела, 2019 г., 331-337 
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по установения ред, ако тя не налага очевидно престъпление 
– чл. 12а НК; деянието, което е извършено от лице, което е 
действало като служител под прикритие в рамките на 
определените му по закон правомощия – чл. 12б НК; крайната 
необходимост – чл. 13 НК; деянието, извършено при оправдан 
стопански риск – чл. 13а НК.  

Изясняването на признаците, които характеризират 
деянието при крайна необходимост гарантира личността на 
гражданите от необосновано привличане към наказателна 
отговорност за деяния, които са сходни с престъплението само 
по своите външни признаци, и не позволява да се стигне и до 
неоснователно оправдаване на виновните.  
 

2. Институтът на крайната необходимост 
Институтът крайна необходимост е уреден в чл. 13 от 
Наказателния кодекс, където е казано: „Не е 
общественоопасно деянието, което е извършено от някого 
при крайна необходимост – за да спасят държавни или 
обществени интереси, както и свои или на другиго лични или 
имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не 
е могъл да избегне по друг начин, ако причинените от 
деянието вреди са по-малко значителни от 
предотвратените.“ 
 Крайната необходимост е състояние, при което само 
чрез извършване на действие, което по своите външни белези 
е престъпно, може да се предотврати опасност, заплашваща 
държавни или обществени интереси, а така също лични или 
имотни блага на дееца или на друго лице, ако причинените 
вреди от деянието са по-маловажни от предотвратените.  
 
2.1. Обективна страна 
Деянието при крайна необходимост не е общественоопасно 
деяние. При това състояние един интерес с по-голяма ценност 
е застрашен от непосредствена опасност и неговото спасяване 
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няма как да бъде осъществено, ако не се пожертва друг, по-
малоценен интерес. Следователно вреди ще настъпят, но е по-
добре те да бъдат по-малки, вместо по-големи, за да се 
достигне до положителен, а не до отрицателен баланс. В 
случая имаме колизия между два неравностойни интереса, при 
която правото само позволява да се жертва интересът, който е 
с по-малка ценност и да се спаси по-ценният интерес, което 
прави деянието при крайна необходимост и правомерно.  
 
2.2. Допустимост на деянието при крайна необходимост 
2.2.1. Кога може да бъде извършено: 
Първото изискване е задължително да има непосредствена 
опасност за защитен от правото интерес. Непосредствената 
опасност е налице, когато съществува „висока степен на 
вероятност за предстоящо, близко по време засягане на 
правозащитните интереси“2. Това означава, че опасността 
трябва да бъде налична към конкретният момент на 
извършване на деянието при крайна необходимост, т. е. 
бъдеща или минала вече опасност не може да създаде 
положение на крайна необходимост. Опасността може да има 
всякакъв произход – тя може да бъде предизвикана, както от 
природно явление, така и от човешко поведение. Наличният 
характер на опасността зависи не само от вида на самия ѝ 
източник, а и от нейната интензивност и внезапност. 
Обществената опасност е непосредствена, когато вредите от 
нея ще настъпят неизбежно, но и също така когато 
възможността за тяхното настъпване е реална, налична и почти 
непредотвратима. Неизбежността на непосредствената 
опасност трябва да е налична от момента на самото появяване 
на опасността до извършване на деянието при крайна 
необходимост. Ако има дори и малък промеждутък от време, в 
който опасността да е преустановена, то тази опасност няма да 

                                                           
2Ненов, Ив., уч., С., Софи-Р, 1992 г., с. 307 
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се признае за налична и неизбежна и следователно няма да 
може да се приложи институтът на крайната необходимост, а 
само ще се създаде основание на съда да приеме наличието на 
смекчаващи вината обстоятелства.  

Вторият необходим признак на опасността при 
крайната необходимост е да не може да бъде отстранена по 
друг безвреден начин, освен с действия, които обуславят 
състоянието на крайната необходимост. Това се явява най-
характерният признак, защото ако опасността може да бъде 
предотвратена по друг общественобезвреден начин, а не чрез 
пожертването на защитени от правото интереси, за прилагане 
на института на крайната необходимост не може да става дума. 
В никакъв случай не се изключва и фактът, че деецът със свои 
собствени действия може да породи състояние на крайна 
необходимост, т. е. да създаде опасност и от нея да бъдат 
причинени вреди и след това отново сам да отклони 
опасността. В такъв случай деецът ще понесе наказателна 
отговорност за деянието, с което е създал опасността, но няма 
да отговаря за своето последващо деяние, с което е отстранил 
опасността и е предотвратил настъпването на по-големи от 
причинените вреди. Второто му деяние ще бъде 
квалифицирано като крайна необходимост по чл. 13 НК.  
 
2.2.2. Как може да бъде извършено 
В разпоредбата на чл. 13 НК могат да се открият две основни 
изисквания: 

– Качествено – деянието да предотврати някаква вреда; 
– Количествено – причинената вреда да е по-малка от 

предотвратената. 
Първото изискване е за постигането на конкретен 

резултат, а именно деянието при крайна необходимост е 
оправдано, защото наличната обществена опасност е реално 
отклонена и вследствие на това и застрашените от нея 
интереси са действително спасени. Ако деянието, дори и да е 
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извършено при крайна необходимост, не предотврати 
настъпването на вредата и не спаси по-ценния интерес, то не 
може да бъде квалифицирано по чл. 13 НК, т. е. неговата 
обществена опасност и противоправност няма да бъдат 
изключени. Институтът на крайната необходимост „оправдава 
единствено увреждането, което е послужило реално за 
отстраняване на опасността, но не и страничните, 
недопринесли увреждания“3. За всички вреди, които са 
причинени с деянието при крайна необходимост, без да са 
допринесли за отстраняването на непосредствената опасност и 
за спасяването на конкретния интерес, деецът трябва да носи 
отговорност.  

Второто количествено изискване е причинените вреди 
да бъдат по-маловажни от предотвратените. Тук се поставя 
въпросът за съотношенията на благата, като при оценката на 
едно благо трябва да се разглежда както неговото значение, 
така и мястото, времето, характера, обстановката и 
интензивността на предотвратяването на опасността. Ако се 
отчете само ценността на двата интереса без тези останали 
обстоятелства може да се стигне до неправилно определяне на 
съотношението между спасения и пожертвания интерес, затова 
се взема предвид и обхватът и интензивността на причиненото 
неблагоприятно въздействие върху пожертвания интерес. 
Обхватът на неблагоприятното въздействие се определя от 
това дали то засяга целия интерес или само част от него, а 
интензивността на неблагоприятното въздействие се определя 
от това дали то предизвиква реално увреждане или само 
застрашава конкретния интерес. Определянето на 
съотношението между двете вреди е винаги фактически и 
абсолютно конкретен въпрос, който се преценя от съдебния  
състав и разследващите органи. Принципно обществените 

                                                           
3 Гиргинов, А., Неизбежна отбрана и крайна необходимост, С., Сиби, 1995 
г., с. 120 
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интереси имат преимущество пред личните, но от това не 
следва, че никога не могат да настъпят обстоятелства, при 
които да бъде спасен личен интерес, за сметка на държавен или 
обществен такъв. Тук е важно да се направи и разграничението 
между личен и обществен интерес. Още от римската правна 
доктрина за личен се приема интересът на всяко едно частно 
лице, а обществен е признатият от правото интерес на 
обществото да отстоява своите права и свободи. Тук в 
зависимост от службата, която изпълнява едно лице във връзка 
с опазването на обществен или държавен интерес, 
извършвайки деяние при крайна необходимост има правото да 
спаси своя личен живот при наличието на абсолютно явни и 
реални признаци, че не е възможно да спаси обществения 
интерес.  

Важно е да се отчете и фактът, че причинените вреди 
следва да са по-малки от предотвратените и когато опасността 
не се пренася върху друг обект, а само се намалява нейния 
обхват, т. е. жертва се само част от застрашения обект – в такъв 
случай няма как причинените вреди да не бъдат по-малки от 
предотвратените. При обсъждането на изискването 
причинените вреди да бъдат по-малки от предотвратените 
може да бъде поставен и въпросът как трябва да се третира 
деянието, когато причинените и предотвратените вреди са 
равни. По мое мнение в чл. 13, ал. 1 изрично се поставя 
изискването, че за да бъде оправдано деянието по чл. 13 НК 
задължително трябва причинените да са по-малки от 
предотвратените вреди.  

Крайната необходимост има място както при колизия на 
два или повече защитавани от правото интереса, така и при 
колизия на две или повече задължения. При сблъсък между два 
интереса трябва да приложим един обективен критерий, а не 
трябва да бъдем ръководени от субективното отношение на 
дееца към осъщественото от него деяние, а именно от неговото 
лично схващане, че защитаваният от него интерес е по-ценен 
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от пожертвания: това заблуждение може да се счете като 
смекчаващо вината обстоятелство, но деецът няма как да се 
позове на крайната необходимост.  

При колизията на две или повече задължения деецът 
трябва да изпълни онова свое задължение, от чието 
неизпълнение биха настъпили по-съществени вреди. В тази 
хипотеза деецът изоставя един интерес, за да може по силата 
на своите служебни задължения да спаси друг. При сблъсък на 
задължения имаме отново възможност за приложение на 
института на крайната необходимост – тук също се жертва, 
обаче едно задължение, от чието неизпълнение ще настъпят 
реално по-малко вреди, а се изпълнява задължението, от чието 
неизпълнение биха настъпили много по-сериозни вреди. 
Затова, въпреки множеството спорове в правната доктрина и в 
съдебната практика, според мен хипотезата на сблъсък между 
задължения е просто вариация на крайната необходимост, а не 
самостоятелен случай, който се разрешава по подобие на нея.  

Изключително съществен е въпросът дали е възможно 
да се пожертва човешки живот при института на крайната 
необходимост. Според чл. 28 КРБ и редица международни 
актове „никой не може да бъде умишлено лишен от живот“, 
следователно не може в никакъв случай да се оправдае 
спасяване на живот чрез убийство на друг човек. Само в 
изключителни случаи, когато цената на живота на един човек 
ще запази живота на много хора би могло да се приложи 
крайната необходимост. Като абсолютно недопустимо може да 
се определи на практика жертването на човешки живот за 
спасяването на лични вещи, като при това ще имаме абсолютно 
явно неспазване на изискването предотвратените вреди да са 
по-съществени от настъпилите.  

Всички по-горе разгледани хипотези се отнасят за т. 
нар. „нападателна крайна необходимост“, при която 
опасността се отстранява, като се уврежда едно 
непредизвикващо я благо. Съществува, обаче и „отбранителна 
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крайна необходимост“ – като такава се определя защитата от 
вещ. При този вид крайна необходимост опасността се създава 
от нечия вещ, без нейният собственик или лицето, което я 
стопанисва да имат вина – в този случай опасността се 
отстранява чрез увреждане на самата вещ за сметка на 
собственика или лицето, което я стопанисва. Този вид крайна 
необходимост се въвежда поради силното развитие на 
технологиите и създаването на нови все по-самостоятелни 
роботи, автоматизирани машини, изкуствени спътници. 
Особеното за този вид крайна необходимост е това, че липсва 
изискването „причинените вреди да са по-малки от 
предотвратените“ – достатъчно е само да не са в явно 
несъответствие с тях. Изисква се само опасността да не може 
да бъде отстранена по друг безвреден начин, освен с действия, 
които обуславят състоянието на крайната необходимост.  

 
2.3. Субективна страна 
Деецът съзнава, че причинява вреди, но неговата цел не е 
тяхното причиняване, а спасяването на по-значими блага, 
застрашени от опасността. Когато настъпилите вреди не са 
предизвикани виновно (деецът не е проявил умисъл или 
непредпазливост по отношение на тях) той няма да отговаря за 
тези вреди. Настъпилите вреди са предизвикани виновно, 
когато при извършването на своето първо деяние субектът е 
проявил умисъл или непредпазливост по отношение на тях: 

– умисъл – деяние при условията на крайна 
необходимост може да осъществи всеки човек, освен ако 
деецът сам е провокирал опасността; 

– непредпазливост – „на крайна необходимост може да 
се позове и лице, вследствие непредпазливостта на което е 
създадено състоянието на опасност. И в такива случаи не може 
да се поставя под съмнение обективната обществена полезност 
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на дейността по ограничаване или предотвратяване на 
вредните последици“4 
 

3. Особеност на чл. 13, ал. 2 НК 
Съгласно чл. 13, ал. 2 НК „няма крайна необходимост, когато 
самото отбягване на опасността съставлява престъпление”. 
Според проф. Стойнов „за субекта е необходимо да не 
съществува наказателноправна забрана да отбягва 
опасността”5. Когато отбягването на опасността не съставлява 
престъпление, а е правонарушение от друг вид, деецът съвсем 
основателно може да се позове на крайната необходимост, ако 
са налични останалите изисквания по чл. 13, ал. 1 НК. В 
съвременните наказателни закони вече не се среща разпоредба 
със смисъла на чл. 13, ал. 2 НК. Ако една непосредствена 
опасност, която не е възможно да се отстрани по какъвто и да 
е било друг безвреден начин, бъде неутрализирана, като се 
причинят вреди, които са по-малки от предотвратените, няма 
как изобщо да има престъпление. Във тази връзка самото 
деяние може да бъде престъпление само, ако не е налице някое 
от изискванията на чл. 13, ал. 1 НК. По мнение на проф. 
Гиргинов различните видове отбягване на опасност, визирани 
от чл. 13, ал. 2 НК, съставляват престъпления, защото, 
неизпълнявайки всички изисквания по ал. 1, не могат да бъдат 
оправдани като деяния при крайна необходимост – самият 
резултат, обаче си следва от ал. 1 без да се прибягва и до ал. 2.  

По мое мнение разпоредбата на чл. 13, ал. 2 НК се явява 
излишна. Нейният смисъл е свързан с това, че няма как да 
имаме налице деяние при крайна необходимост, когато 
отбягването на опасността е регламентирано като 
престъпление, но вредите следващи от едно престъпно деяние 
много рядко могат да бъдат по-малки от предотвратените, 

                                                           
4 Ненов, Ив., уч., С., Софи-Р, 1992 г., с. 309 
5 Стойнов, Наказателно право, Обща ч., изд. Сиби, 2007 г.  
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затова извършеното деяние не може да се оправдае и дори и 
разпоредбата на чл. 13, ал. 2 НК да не съществуваше. Все пак, 
обаче трябва да се има предвид и, че дори и като изключение, 
причинените вреди от едно престъпно деяние могат да бъдат 
по-малки от предотвратените. Това може да се случи във 
връзка с престъпленията регламентирани в глава ХІІІ, раздел 
VІ НК при напускане на охраняван обект за предотвратяването 
на някаква опасност. За да приемем, че в тези случаи никога не 
може охраняващият да извърши деяние при крайна 
необходимост и да се освободи от отговорност, означава че сме 
на мнението, че и най-малкият охраняван военен или граничен 
обект е винаги по-ценен за обществото и от най-значимият 
невоенен интерес. Това означава, че няма да има никакъв 
смисъл от преценката относно количественото изискване по 
чл. 13, ал. 1 НК : „причинените вреди да бъдат по-маловажни 
от предотвратените”, защото сме приели, че само поставянето 
във опасност на държавния интерес е по-значим за обществото 
от реалното увреждане на един недържавен интерес. Тези 
твърдения, обаче са абсолютно неправилни. Поради тази 
причина извършеното от охраняващия деяние няма да бъде 
оправдано само, ако предотвратените от него вреди не са били 
по-големи от причинените. В обратната хипотеза 
охраняващият върши нещо общественополезно и напълно 
оправдано.  

Често срещана е и хипотезата на чл. 13, ал. 2 НК, при 
която деецът може да извърши нещо общественополезно и 
оправдано не само когато спасява чужди интереси, а и когато 
опази своя собствен живот или здравето си. Това ще бъде 
налице, когато обектът защитаван от деецът във всички случаи 
е обречен и той трябва да прецени дали да загине напразно 
заедно с обекта или да спаси поне своя живот. Ясно е, че 
унищожаването на обекта е по-малка причинена вреда от тази 
която ще се предотврати, а именно смъртта на дееца и 
унищожаването на обекта. В този случай изискването по чл. 
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13, ал. 2 НК: „самото отбягване на опасността да не съставлява 
престъпление”, отново се явява излишно - деецът ще извърши 
деяние при крайна необходимост, спазвайки изискванията на 
чл. 13, ал. 1 НК и поради тази причина той няма да бъде длъжен 
да търпи опасността и да загине напразно. „При премахването 
на чл. 13, ал. 2 НК ще се избегне онзи формализъм, заради 
който, деяние причинило при липса на безвреден изход по-
малки вреди от предотвратените, няма да бъде оправдано 
въпреки своята обществена полезност, а може в най-добрия 
случай да се третира като малозначително деяние (чл. 9, ал. 2 
НК).6 
 
4 . Отговорността при крайна необходимост 
4.1. Гражданскоправни последици 
Затрудненията, свързани с обезщетяването на причинените 
вреди при крайна необходимост, произтичат от факта, че в чл. 
46, ал. 2 ЗЗД не е посочено конкретно кой трябва да поправи 
тези вреди. С постановление № 4 от 30.10.1975 г.7 Пленумът на 
ВС достига до извода, че макар и да са дадени указания с т. 5 
на ППВС № 7/19598 в практиката продължават да се появяват 
известни противоречия, което налага допълнителното му 
изясняване. Според чл. 46, ал. 2 ЗЗД „при крайна необходимост 
се дължи поправяне на причинените вреди”, т. е. става дума за 
възникването на едно задължение към увреденото лице. Тази 
разпоредба обособява наличието на задължение за 
обезщетение, но не дава информация нито за страните на 
самото задължение, нито за неговия размер. За да даде отговор 
на поставения въпрос – кой трябва да поправи причинените 
вреди от деянието при крайна необходимост, Пленумът 

                                                           
6 Гиргинов, А., Неизбежна отбрана и крайна необходимост, С., Сиби, 1995 
г., с. 141 
7 ППВС № 4/1975 г. 
8 ППВС № 7/1959 г. 
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обръща внимание на определението на понятието „крайна 
необходимост”, обособено в чл. 13 НК.  

В т. 2 на ППВС № 4/1975 г. изтъкват две основни 
хипотези. Първата от тях е, когато състоянието на крайна 
необходимост е предизвикано от действието на определено 
лице или е произлязло от вещ. По мое мнение към тази 
хипотеза трябва да се добави и бездействието на конкретно 
лице, което също може да предизвика състояние на крайна 
необходимост. В тези случаи отговорността трябва да бъде 
възложена на това конкретно лице, или на собственика на 
вещта, респ. на лицето, което има задължение да стопанисва 
вещта. Според втората хипотеза във всички останали случаи 
отговорността е за лицето, което притежава благата, които са 
били спасени от повреждане или пълно унищожаване.  

В мотивите на ППВС № 4/1975 г. е посочено, че 
„уточняват указанията, дадени в т. 5 на 7-59-ПП”. Върховният 
съд, обаче по съвсем различен начин разяснява отговорността 
за вредите, причинени при крайна необходимост. В т. 5 на 
ППВС № 7/1959 г. се казва, че „поправянето на вредите се 
дължи от лицето, което е действало в състояние на крайна 
необходимост, независимо, че деянието му не е обществено 
опасно”. Това разрешение е извлечено от общите принципи на 
деликтната отговорност, които възлагат обезщетението на 
вредите на техния пряк причинител. Ако във всички случаи 
възложим отговорността на това лице то никой няма да има 
основание и стимул да спаси чуждо благо в условията на 
крайна необходимост. Все пак трябва да се отбележи, че 
деецът няма абсолютно никакви задължения, свързани с това 
да спасява чужди интереси и ако се изхожда от разрешението 
на т. 5 на ППВС № 7/1959 г. се подкрепя бездействието в една 
такава ситуация, тъй като бездействащият никога няма да 
понесе каквато и да е било отговорност. Поради тази причина 
е нужно с ППВС № 4/1975 г. изцяло да се отмени т. 5 на ППВС 
№ 7/1959 г.  
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Деянието при крайна необходимост е свързано с 
поправяне на вредите, причинени на увредения. Това 
задължение, обаче се поражда от крайната необходимост само 
тогава, когато причина за неговото възникване не е някое от 
другите основания по чл. 45, чл. 50 ЗЗД (деликтна и договорна 
отговорност). В крайна сметка причината да настъпи тази 
вреда не е поведението на лицето, действало при крайна 
необходимост, а поведението на онова лице, което е създало 
условията за такова действие. Според мен, лицето, което е 
действало в състояние на крайна необходимост, трябва да 
отговаря само тогава, когато имаме случаи на сливане на 
фигурата на дееца с тази на лицето, чиито интереси са спасени. 
В тези случаи това лице спасява свои блага от една 
непосредствена опасност, като причинява вреди, които са с по-
малко значение от предотвратените. Друга подобна хипотеза 
би била на лице и когато деецът сам е причинил състоянието 
на крайна необходимост или той е собственик или трябва да се 
грижи за вещта, която е причинила състоянието на крайната 
необходимост. Трябва, обаче да се има предвид, че тук става 
дума за отговорност по общите правила на непозволеното 
увреждане.  

По мое мнение разпоредбата на чл. 46, ал. 2 ЗЗД 
обособява една самостоятелна отговорност. Тази отговорност 
е свързана с това да се даде гаранция на увреденото лице за 
едно по-бързо обезщетяване на причинените му вреди, защото 
в съдебната практика са безброй случаите, при които 
причинителят на състоянието на крайна необходимост или 
собственика, респ. лицето, което стопанисва съответната вещ, 
са изобщо неизвестни или остават неоткрити. В т. 2, изр. 2 от 
ППВС № 4/1975 г., ВС е приел решението, че „в останалите 
случаи поправянето на вредите се възлага на този, чиито по-
ценни блага са спасени при извършването на деянието”. 
Отговорен е този „който в последна сметка извлича полза от 
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увреждането”9. Лицето, което е увредено, за да бъдат спасени 
чужди блага трябва да получи обезщетение, тъй като то не е 
допринесло за настъпването на вредоносния резултат. Онова 
лице, чийто интерес е защитен е извлякло полза от настъпилия 
вредоносен резултат и трябва да понесе някаква отговорност, 
за да не се наруши принципът „комуто ползите – нему и 
вредите”. При крайната необходимост задължението, което 
възниква не е резултат от едно непозволено увреждане, тъй 
като нямаме вина от страна на притежателя на спасените по-
ценни блага за настъпилите неблагоприятни последици за 
увреденото лице. Самото задължение е резултат от 
неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД, което още веднъж 
доказва самостоятелността на отговорността по чл. 46, ал. 2 
ЗЗД. След като субектът на спасените интереси плати 
обезщетението на увредения, има правото да предяви и иск 
против отговорното лице, предизвикало състоянието на крайна 
необходимост за възстановяване на онова, което е платил. 
Размерът на задължението отговаря на неоснователно 
получените облаги, като обезщетението няма за цел да води до 
обогатяване на увреденото лице, а само да възстанови 
положението му в състоянието, в което би било, ако вредите от 
деянието при крайна необходимост не бяха настъпили. Ако по 
някакъв начин има съпричиняване на вредите, обезщетението 
ще трябва да се намали по реда на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.  

Според мен гражданскоправните последици от 
деянието при крайна необходимост още веднъж доказват 
твърдението, че то не е нито общественоопасно, нито 
противоправно деяние. Задължението, което възниква не е 
санкция за противоправно поведение, а служи основно за това 
да не се стигне до хипотеза, при която ще има спестяване на 
разходи под формата на причинена вреда на увреденото лице, 
която той не е длъжен да понесе. Чл. 46, ал. 2 ЗЗД показва, че 

                                                           
9Ненов, Ив., уч., С., Софи-Р, 1992 г., с. 311.  
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за разлика от неизбежната отбрана при крайната необходимост 
има задължение за поправяне на причинените вреди. Това е 
един самостоятелен вид отговорност, която е свързана със 
неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД). 
 
4.2. Наказателноправни последици 
Деянието при крайна необходимост не е общественоопасно и 
следователно не е престъпно, което води до изключването на 
всякакви наказателноправни последици. Въпросът за 
наказателноправните последици би възникнал, ако имаме 
превишаване пределите на деянието при крайна необходимост 
– причинените вреди да бъдат по-съществени от 
предотвратените. Нашето законодателство, обаче не урежда 
превишаването на пределите, определени в чл. 13 НК. Може да 
говорим за наказателна отговорност само, когато имаме 
виновно превишаване на пределите на крайната необходимост, 
когато деецът е предвиждал или е бил длъжен да предвиди, че 
предотвратените вреди ще бъдат по-малко ценни от 
причинените. Поради тази причина извършеното деяние 
трябва да бъде наказано с наказанието, предвидено за 
съответното престъпление, а това, че целта на извършването 
му е спасяването на някакъв правен интерес, да се вземе за 
смекчаващо обстоятелство. Реалната вреда, когато имаме 
превишаване на пределите на деянието при крайна 
необходимост, може да се получи, само при приспадането на 
предотвратената вреда от причинената.  
 
5 . Заключение 
От гореизложеното относно института за крайната 
необходимост, става ясно, че деянието, извършено при крайна 
необходимост не е общественоопасно деяние и за деецa не се 
пораждат наказателноправни последици, тъй като се запазва 
по-ценно за сметка на едно по-малоценно благо. Вредата, 
която е причинена от самото деяние трябва задължително да е 
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послужила за отбягването на опасността – в противен случай, 
макар и да е причинена по време на крайна необходимост, тя 
няма да бъде оправдана.  

Нужна е и законодателно промяна, свързана с 
премахването на разпоредбата на чл. 13, ал. 2 НК. 
Непосредствена опасност, която не е възможно да се отстрани 
по какъвто и да е било друг безвреден начин, ако се отстрани, 
като се причинят вреди, които са по-малки ценни от 
предотвратените, няма как изобщо да има престъпление и 
разпоредбата на чл. 13, ал. 1 НК е абсолютно достатъчна, а 
причината за честото погрешно прилагане на чл. 13 НК е 
недостатъчното изследване на фактите по отделните случаи от 
съдилищата. 

При отговорността за вредите, причинени от деянието 
при крайна необходимост, която си е самостоятелна 
отговорност, трябва да се преследват две основни цели, а 
именно: гражданите да бъдат стимулирани да действат, когато 
имат възможност да спасят по-ценни блага при условията на 
крайна необходимост, а на увреденото лице да се гарантира, че 
ще бъде обезщетен за причинените му вреди.  
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ГРАЖДАНСКО ПРАВО 
 

ОТНОСНО ПРАКТИКАТА ДА СЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 264 ОТ ДОПК ПРИ ВПИСВАНЕ 

НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

 
Лиляна Попова*, адвокат 

 
Въведение 
Терминът „hypotheca“/„ипотека“ е от гръцки произход, като 
същата е уредена за пръв път от римските юристи от епохата 
на класическото право. В немската правна система ипотеката 
се учредява чрез вписване в специална поземлена книга и 
издаване на т.нар. ипотечно писмо. В България е реципиран 
именно този модел, като вписването има не само 
конститутивно действие, но и оповестително такова – с оглед 
защитата на трети лица, доколкото книгите за вписванията са 
публични.  
 
Законна ипотека 
В чл. 168 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) 
законодателят е регламентирал правото на две категории лица, 
а именно: 

 Отчуждителя на недвижим имот, комуто се дължи 
плащане на цената по прехвърлителната сделка, и 

 Съделителя, комуто се дължи допълване на дела, 
да впишат законна ипотека с цел обезпечаване на вземанията 
си върху отчуждения имот, респ. върху имотите, оставени в 
дял на съделителя, който дължи допълване.  
                                                           
* Лиляна Славова Попова, адвокат, магистър по Право, СУ „Св. Климент 
Охридски“. 
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Съгласно чл. 60, ал. 4 от Закона за кредитните 
институции (ЗКИ) банката има право да впише законна 
ипотека върху недвижим имот, придобит изцяло или отчасти с 
ползването на банков кредит. 

Вписването на ипотеката става по молба на кредитора, 
към която се прилага препис от акта за прехвърляне на имота 
или делба. Молбата следва да има предписаното от закона 
съдържание, а именно индивидуализиращи белези за 
кредитора и длъжника; пълно описание на имота, върху който 
се учредява ипотеката; данни относно вземането, за 
обезпечението на което се учредява ипотека – размер, падеж, 
лихви – ако и доколкото такива са дължими. Аналогично 
съдържание има и разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Правилника 
за вписванията (ПВп). Съгласно чл. 264, ал. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) вписването на 
ипотека върху недвижим имот се допуска след представяне на 
писмена декларация от ипотекарния длъжник, че няма 
непогасени данъчни задължения, подлежащи на принудително 
изпълнение. Според чл. 265 ДОПК съдия по вписванията, 
който разпореди вписването на ипотека без декларация от 
учредителя на ипотеката отговаря солидарно с него за 
заплащане на дължимите задължения.  
 
Правният проблем (Casus legalis) 
Съвсем основателно тук възниква въпросът: как лицата, които 
по закон имат право да впишат законна ипотека да се снабдят 
с тази декларация, при все че за учредяване на законна, за 
разлика от договорна ипотека, не е необходимо волеизявление 
от страна на ипотекарния длъжник, напротив, вписването на 
законната ипотека е едностранен акт на кредитора и 
действително ли изискването на такава декларация, макар да 
съответства на буквата на закона, отговаря и на духа на същия? 
Доколко отказите на съдиите по вписванията в гореописаната 
хипотеза са правомерни, респ. следва ли същите да бъдат 
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отменени като незаконосъобразни и да бъде указано 
извършване на вписването? Еднозначен отговор към момента 
няма, тъй като съдебната практика по въпроса е 
противоречива.  

От една страна, съществува определение на ВКС, в 
което се казва, че „представянето на декларация по чл. 264 
ДОПК за непогасени публични задължения от приобретателя 
по договора за прехвърляне на недвижим имот не е 
предпоставка за вписването на ипотеката“ (така Определение 
№ 702 от 4.11.2015 г. по ч. гр. д. № 4945/2015 г., ГК, IV г. о. на 
ВКС), но, от друга страна, в друг акт на Върховния касационен 
съд е възприето, че разпоредбите на чл. 168, ал. 1 ЗЗД и чл. 264, 
ал. 1 ДОПК не се изключват взаимно, тъй като първата посочва 
случаите, при които се учредява законна ипотека, а втората 
съдържа изричното изискване да бъде представена декларация 
на ипотекарния длъжник за липса на непогасени, подлежащи 
на принудително изпълнение, задължения за данъци, мита и 
задължителни осигурителни вноски; а освен това тези 
разпоредби били от нормативни актове, които не са от една и 
съща степен и не са в съотношение специален към общ закон, 
поради което действат едновременно (така Определение № 351 
от 30.07.2012 г. по ч. гр. д. № 262/2012 г., ГК, II г. о. на ВКС) 

И в двата случая посочената практика не се явява 
задължителна за съдилищата по смисъла на чл. 130 от Закона 
за съдебната власт.  
 
Отлики между договорна и законна ипотека 
Договорът е съглашение между две или повече лица, което има 
за цел да създаде, уреди или унищожи една правна връзка 
между тях. Думата „договор“ предполага наличието на две 
насрещни волеизявления, които съвпадат по съдържание 
относно целените от страните последици. Договорната 
ипотека се учредява по силата на нотариален акт, в който са 
изрично изразени волите на кредитора и длъжника относно 

https://web.apis.bg/p.php?i=204216#p28315892
https://web.apis.bg/p.php?i=204216#p28315892
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обезпеченото вземане и предметът на обезпечението. Т.е. 
необходимо е съгласие и на двете страни за съставяне на 
ипотечния акт, а липсата на такова би довела до 
недействителност на ипотеката. 
 Законната ипотека, на свой ред, възниква без да е 
необходимо наличието на волеизявление от страна на 
ипотекарния длъжник относно учредяване на обезпечението, 
по силата на изрична правна норма, при настъпване на 
определени, предвидени в хипотезата на тази правна норма 
юридически факти. Съгласно закона вписването ѝ се извършва 
по молба на кредитора, т.е. независимо от волята на 
ипотекарния длъжник кредиторът може едностранно да 
предизвика промяна в правната сфера на същия. Което, от своя 
страна, е предпоставка правото да се впише законна ипотека да 
бъде окачествено като преобразуващо (потестативно), т.к. за 
упражняването му не е необходимо нито съгласието на 
длъжника по вземането, нито пък каквото и да било друго 
действие или волеизявление. Изискването да се представи 
декларация по чл. 264 ДОПК от длъжника представлява 
именно такова действие и не кореспондира с преобразуващия 
характер на правото. Напротив, същото поставя 
упражняването на правото в зависимост от волята на длъжника 
и по този начин не само е от естество да създаде непреодолима 
пречка пред възможността кредиторът да се ползва от 
предоставената му от закона възможност, но и поставя знак за 
равенство между законна и договорна ипотека, което е в разрез 
с въведеното от закона делене между двете. 
 
Предназначението на законната ипотека 
С предвиждането на изричен законов текст, който при 
наличието на определени предпоставки дава правото на 
конкретно посочени лица да впишат законна ипотека върху 
собствен на техния длъжник недвижим имот законодателят 
цели да гарантира правата на тези лица (отчуждител на 



Гражданско право 

25 

недвижим имот, комуто се дължи плащане на цената по 
прехвърлителната сделка; съделител, комуто се дължи 
допълване на дела; банката, отпуснала кредит за 
придобиването на недвижим имот) и да обезпечи 
удовлетворяването на вземанията им. Евентуалното 
невписване на законна ипотека създава неяснота дали и 
доколко кредиторът въобще ще може да събере своето вземане 
(т.к. последният няма да разполага с привилегията по чл. 136, 
ал. 1, т. 3 ЗЗД при удовлетворяване на вземането си, а ще се 
конкурира с останалите хирографарни кредитори), което, от 
своя страна, е в противовес с интереса, който законодателят се 
е стремил да защити, предоставяйки правото по чл. 168 ЗЗД.  
 
Съотношението между нормите на чл. 168 ЗЗД и чл. 264 
ДОПК 
Посочените разпоредби са от нормативни актове, които не са 
от една и съща степен, нито пък се отнасят както общ към 
специален закон. Същите действат едновременно в правния 
мир. Последното, от своя страна, е предпоставка и за 
постановяване на откази от страна на съдиите по вписванията 
във връзка с вписването на законни ипотеки. Доколкото към 
момента обаче няма изрично законово „разрешение“ на 
въпроса, то и от страна на съдиите по вписванията при 
разглеждане на постъпилите молби за вписване на законни 
ипотеки би следвало да се вземат предвид целта и логиката на 
закона – а именно, че такава декларация не би следвало да бъде 
изисквана. Част от аргументите в тази насока са следните: 
 1. Подобно изискване поставя пред продавача, 
съделителя или банката неизпълнимо условие, извън неговата 
воля и правомощия. За последните не съществува възможност 
без съдействие от страна на купувача/другия съделител да се 
снабдят с такава. Същевременно, упражняването на 
преобразуващото право на тези лица по чл. 168 ЗЗД и чл. 60 
ЗКИ не трябва да е обвързано с действия, които зависят от 
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волята на другата страна по сделката или на трети лица. 
Доколкото се касае за преобразуващо право не би могло да 
бъде споделено виждането, че вписването на законната 
ипотека следва да се извърши едновременно с акта за 
прехвърляне на собствеността или делбата, защото към този 
момент кредиторът би могъл да се снабди с такава декларация 
от длъжника (купувач или съделител). Законът не предвижда 
какъвто и да било срок за упражняване на правото да се впише 
законна ипотека, респ. единствено и само от волята на 
кредитора зависи дали и кога да впише законна ипотека в своя 
полза. В този смисъл не може да бъде споделено застъпеното в 
практиката виждане, че доколкото не може да се направи извод 
дали съществува вземането и дали имотът се намира в 
патримониума на длъжника, а и съгласно закона с тежести 
може да се обременява само собствен имот, то се явява 
недопустимо и вписването на законна ипотека, когато е 
изминал период от време след продажбата/делбата с аргумент, 
че така се ограничава чужда правна сфера, което може да се 
окаже без основание. Последното е извън предметния обхват 
на проверката, която съдията по вписванията извършва 
съгласно чл. 32а ПВп и за която са дадени задължителни 
разяснения в Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по 
тълк. д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС. Съгласно същите тази 
проверка се ограничава до преценката дали актът подлежи на 
вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и 
има ли предвиденото в ПВп съдържание. На друго основание, 
каквото например би бил фактът, че е изминал определен 
период от време след сделката, съдията по вписванията не 
може да откаже исканото вписване. Основната цел на 
вписването е осигуряване на публичност и 
противопоставимост и не може да се възложи на съдията по 
вписванията да проверява материалноправните предпоставки 
на вписания акт. 
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 2. Целта на законодателя е била да даде възможност на 
кредитора сам, без участието на длъжника да гарантира 
обезпечаване и събиране на своето вземане, както и 
предотвратяване настъпването на негативни и необратими 
последици (като разпореждане с имота например, вписване на 
други обезпечения от други кредитори и пр.), лишаващи го от 
възможност да се удовлетвори от имота. 
 
Заключение 
Настоящата разработка не претендира за изчерпателно и пълно 
представяне на проблемите, свързани с вписването на законна 
ипотека в книгите за вписванията, а единствено цели да 
представи съществуващата и към настоящия момент 
противоречива съдебна практика относно необходимостта от 
представяне на декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК при 
вписване на законна ипотека. Все пак следва да се отбележи, 
че би било добре, посоченият правен проблем да намери своето 
място в законовата регламентация на вписването, с оглед  
защитата интересите и гарантиране възможността на лицата да 
се ползват от дадените им от закона права.  
______ 
Източници: 
1. Андреев, М. – Римско частно право, Софи-Р, 1993; 
2. Определение № 702 от 4.11.2015 г. по ч. гр. д. № 4945/2015 г., ГК, IV г. 

о. на ВКС  
3. Определение № 351 от 30.07.2012 г. по ч. гр. д. № 262/2012 г., ГК, II г. 

о. на ВКС 
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МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО 
 

СТОПАНСКАТА НЕПОНОСИМОСТ И НЕПРЕОДОЛИМАТА 

СИЛА В ЧАСТНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С 

МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. 

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО 
 

Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова* 
 
Концепцията за стопанската непоносимост и 

непреодолимата сила се свързва с появата на непреодолими 
събития, които правят изпълнението на определено договорно 
задължение несправедливо и недобросъвестно или изцяло 
невъзможно. В българския правен ред, стопанската 
непоносимост е нормативно закрепена в чл. 306 от Търговския 
закон (ТЗ)1, а непреодолимата сила намира позитивноправно 
уредба в чл. 307 ТЗ2. Фактът, че договор е сключен между 
български търговски дружества на територията на Република 
България и/или, че изпълнението на определени договорни 
задължения е на територията на Република България, не 
означава автоматично, че при възникването на непреодолими 
събития, приложение ще намерят именно нормите на чл. 306 
ТЗ, респективно чл. 307 ТЗ. Това е така, защото с развитие на 
глобализацията, договорите все по-често се сключват между 
                                              
* Главен асистент по Международно частно право, СУ "Св. Климент 
Охридски" 
1 Обн. ДВ. бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм. ДВ. бр. 104 от 8 декември 2020 г. 
2 Вж. повече Калайджиев, А. Облигационно право, Обща част, Седмо 
издание, София, Сиби, 2016, стр. 336-350; Матеева, Е. Необходими 
промени в уредбата на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския 
закон. - В: Съвременно право – проблеми и тенденции. София, Сиби, 2011, 
с. 229-259; 
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субекти с различна националност, а самите задължения се 
изпълняват на територията на различни държави. С други 
думи, тогава, когато някой от съществените елементи на 
договорното правоотношение „пресича“3 границите на една 
държава, е налице договор с международен елемент, който 
попада в предмета на уредба на международното частно право, 
респективно: поставя се въпросът за приложимото към 
договора право.  

В литературата4 обстойно са изследвани различните 
концепции за извинително неизпълнение на договорните 
задължения и освобождаването от отговорност за 
неизпълнение – независимо дали обозначени като форсмажор, 
непоносимост, невъзможност на престацията и пр. Липсва 
обаче самостоятелно изследване на този въпрос от гледна 
точка на международното частно право5. Ето защо, този анализ 

                                              
3 Повече за териториалното проявление на суверенитета и навлизане в 
пределите на суверенитета на друга държава от гледна точка на 
частноправните отношения с международен елемент виж Кутиков, В., 
Международно частно право на Република България. Обща част, Нова 
редакция Т. Тодоров, София, Софи-Р, 1993, с. 8 и сл.;  
4 Вж. например Kessedjian, C. Competing Approaches to Force Majeure and 
Hardship; International Review of Law and Economics 25 (2005) 415–433, 
Lookofsky, J. Impediments and Hardship in International Sales: A Commentary 
on Catherine Kessedjian’s “Competing Approaches to Force Majeure and 
Hardship”, International Review of Law and Economics 25 (2005) 434–445; 
Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 39 
Victoria U. Wellington L. Rev. 709 (2009); McKendrick, E. Force majeure and 
frustration of contract, Second ed., Informa law from Routladge, 2013; 
DiMatteo, L. Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and 
the Excuse Doctrines, 27 Pace Int'l L. Rev. [i] (2015);  
5 Така проф. C. Kessedjian изрично посочва, че ограничава предмета на 
изследване до различните международни и национални концепции за 
освобождаването от отговорност за неизпълнение на договорни 
задължения поради възникване на непреодолими събития като разглежда 
единствено съотношението между международните, включително soft law 
източници на правна уредба на тези институти и националните такива, без 
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се фокусира върху проблема за стопанската непоносимост и 
непреодолимата сила от гледна точка на международното 
частно право. Доколкото „стопанска непоносимост“ и 
„непреодолима сила“ са национални правни понятия, по 
примера на проф. DiMatteo6, в тази статия е използвано 
събирателното понятие „извинително неизпълнение“.  

Изследването цели да отговори на въпроса правилата за 
извинително неизпълнение на договорни задължения на кой 
международен източник, респективно: от правния ред на коя 
държава се прилагат спрямо задълженията в договорите с 
международен елемент в случаите, в които страните не са 
уговорили изрично клаузи за изменение на задължения при 
настъпване на определени обстоятелства (клаузи относно 
случаи на крайно затруднено положение или още клауза за 
“негативна материална промяна”7), нито са включили в него 
материалноправно препращане към недържавен източник, 
който съдържа нарочна уредба на въпроса8.  

 

                                              
да навлиза в проблематиката на стълкновението на закони – вж. Kessedjian, 
C. Op.cit., footnote 6; 
6 Вж. още DiMatteo, L. Chapter 22: Excuse: Impossibility and Hardship -In: 
International Sales Law. Contract, Principles & Practice, Edited by: Larry 
DiMatteo, André Janssen, Ulrich Magnus, Reiner Schulze, Hart Publishing, 
2016, p. 666; 
7 Карлов, А. Предимства на договорната клауза за “негативна материална 
промяна” – Търговско и конкурентно право, 2010, № 2, 19-28; 
8 Вж. например чл. 6:111 от Принципите на европейското договорно право 
(Principles of European Contract law, PECL), озаглавен „изменение на 
обстоятелствата“; виж повече Таков. К., Принципи на Европейското 
договорно право (Principles of European Contract Law). – Търговско право, 
2005, № 1, 5-85; вж. още чл. III-1:110 от Закона модел за европейското 
частно право (Model Rules of European Private Law), част от академичния 
Проект за обща референтна рамка (Draft Common Frame of Reference, 
DCFR); чл. 6.2.2. от Принципите на международните търговски договори 
(Principles of International Commercial Contracts); Виж повече Schwenzer, I.., 
op. cit. 
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I. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 
Извинителните причини за неизпълнение на договорни 
задължения в държавите са изпълнени с различно съдържание. 
Puelinckx илюстрира проблема като сочи, че: „Frustration 
[Отпадане смисъла на договора по английското право – бел. 
моя] не е еквивалентно на force majeure [форсмажор по 
френското право – бел. моя] или на Unmöglichkeit 
[Невъзможност за изпълнение по немското право – бел. моя], 
нито форсмажорът е невъзможност за изпълнение; дори 
форсмажор в белгийското право не е форсмажор съгласно 
френското право.“9  

Тези различия се дължат на начина, по който 
националните правни системи решават конфликта между 
основополагащия правен принцип за спазване на договорите 
(Pacta sunt servanda) и принципа за неизменимост на 
обстоятелствата (Rebus sic stantibus)10. 

                                              
9 Вж. Puelinckx, А. A.H., Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances, 3 
J.Int'l Arb. 1986, No. 2, at 47 et seq.; available at: https://www.trans-
lex.org/128100; 
10 Вж. повече Mazzacano, P. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the 
Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of 
an Autonomous Commercial Norm in the CISG, Nordic Journal of Commercial 
Law 2 (2011), p. 2-3; виж още чл. 62 от Виенска конвенция за правото на 
договорите, Обн. ДВ. бр. 87 от 10 октомври 1987 г.: „1. Коренна промяна на 
обстоятелствата, съществували по време на сключване на даден договор, 
която не е била предвидена от страните, не може да бъде призната за 
основание за прекратяване на договора или излизане от него освен в случай, 
че: 
а) съществуването на тези обстоятелства е представлявало съществено 
условие за съгласието на страните да се обвържат с договора и 
b) последиците от изменението на обстоятелствата коренно 
преобразуват обхвата на задълженията, които предстои да бъдат 
изпълнени съгласно договора.“ 

https://www.trans-lex.org/128100
https://www.trans-lex.org/128100
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Така например в българската правна система, проф. 
Калайджиев приема11, че непреодолимата сила има място при 
отговорностите, които не почиват на вина, поради което 
длъжникът трябва да докаже непреодолимост на 
обстоятелствата, характерна за нивото на развитие на 
обществото. Според проф. Калайджиев елементите 
„непредвиденост“ и „извънредност“ не са определящи за едно 
събитие, за да бъде то квалифицирано като форсмажорно.  
Българската концепция за „стопанска непоносимост“ е 
подробно анализирана от проф. Матеева12, която посочва, че 
стопанската непоносимост е свързана с непредвидена и 
непредвидима промяна на обстоятелствата, настъпили след 
сключване на договора, които правят запазването му в неговия 
първоначален вид и съдържание несъвместимо с повелите за 
справедливост и добросъвестност. Проф. Матеева отправя и 
предложения за усъвършенстване на правната уредба на този 
институт в насока: а) закрепване на принципа, че длъжникът 
остава обвързан да изпълни, дори изпълнението да е станало 
обременително; б) че страната може да се позове на 
непоносимост само, ако след сключване на договора 
изпълнението на задължението ѝ е станало прекомерно 
обременително поради непредвидена и непредвидима коренна 
промяна на лежащи извън контрола ѝ обстоятелства; в) че 
промяната в обстоятелствата е с такъв интензитет, че ако 
страните знаеха за нея, изобщо не биха сключили договора или 
биха го сключили с различно съдържание; г) че рискът следва 
да не е такъв, който засегнатата страна носи; д) че в случай на 
непоносимост, засегнатата страна може да поиска от съда 
приспособяване или прекратяване на договора изцяло или 

                                              
11 Виж Калайджиев, А., Цит. съч., стр. 345; 
12 Виж Матеева, Е., Цит. съч. 
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отчасти само ако страните не са успели да се споразумеят в 
разумен срок.  

Във Франция,  правилото за force majeure е нормативно 
закрепено в чл. 1148 от Френския граждански кодекс, но 
правило за стопанска непоносимост липсва. Последното се 
извежда в практиката от принципа за добросъвестност13. Проф. 
McKendrick14 акцентира върху 4 основни елемента на 
събитието, за да се квалифицира то като форсмажорно 
съгласно френското право, а именно: а) събитието да е било 
непреодолимо – като критерият е абстрактен и обективен в 
смисъл, че разумен човек, в същата ситуация, не би могъл да 
противостои на препятствието или да го преодолее; б) 
непредвидимо като тук критерият отново е от позицията на 
разумен човек, който по време на сключването на договора, не 
би могъл да предвиди такова събитие; В тази насока, авторът 
посочва, че административни забавяния при издаване на 
разрешения за строителство например, не биха могли да се 
считат за непредвидими; 3) независимо от длъжника по 
изпълнението, който критерий глобално се свързва с вината, 
но е труден за проследяване тогава, когато неизпълнението е 
по причина на определено лице, вкл. подизпълнители или 
доставчици на длъжника; болест на длъжника при договори с 
оглед личността и пр.; д) да прави изпълнението на 
задължението изцяло невъзможно, а не просто обременително 
или затруднено. Авторът специално изследва въпроса дали 
стачка може да представлява форсмажорно събитие и стига до 
извода, че в повечето случаи стачките са предвидими (т.к. са 
провокирани от действия на насрещната страна) и не са 
събития, които са независими от длъжника по изпълнението, а 

                                              
13 виж Schwenzer, I.  Op. cit. p. 710-711; 
14 McKendrick, E. Force majeure and frustration of contract, Op. cit., p. 21-33; 
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са в негов контрол – въпреки наличието на съдебна практика в 
обратен смисъл.  

Проф. DiMatteo15 разглежда § 275 (1) от Немския 
граждански кодекс (BGB), който е посветен на доктрината за 
Unmöglichkeit или т. нар. доктрина за обективната 
невъзможност за изпълнение на договора, при която 
длъжникът може да откаже да изпълни, ако изпълнението на 
задължението е явно непропорционално с интереса на 
длъжника. При тази преценка, съдът изследва субективния 
интерес от договора, принципа за добросъвестност и дали 
длъжникът е отговорен за тази невъзможност. В § 313 BGB е 
закрепен принципът за отпадане на основанието на договора 
(Wegfall der Geschäftsgrundlage) или нарушаване на 
основанието на договора (Störung der Geschäftsgrundlage). 
Разпоредбата предвижда, че ако обстоятелствата, при които 
договорът е сключен, се променят съществено след неговото 
сключване и ако страните не биха сключили договора или биха 
го сключили при различни условия, ако бяха предвидили тази 
промяна, то тогава може да се иска изменение на договора като 
се вземат предвид специфичните обстоятелства по случая и в 
частност: договорните или законови правила за разпределяне 
на риска като се държи сметка, че не може разумно да се очаква 
страната да продължи да бъде обвързана от договорните 
задължения в първоначалния им вид. Тогава, когато 
изменението на договора е невъзможно или не може да се 
наложи на страната, ощетената страна може да прекрати 
договора.  

В американската доктрина, концепцията за обективна 
невъзможност за изпълнението и за стопанска непоносимост 

                                              
15 DiMatteo, L. Chapter 22: Excuse: Impossibility and Hardship -In: 
International Sales Law. Contract, Principles & Practice, Edited by: Larry 
DiMatteo, André Janssen, Ulrich Magnus, Reiner Schulze, Hart Publishing, 
2016, p. 683-685; 
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се свързват с теорията за „невъзможност“ (impracticability), 
закрепена в § 2-615 от Американския унифициран търговски 
кодекс (UCC), която предвижда, че договорът може да бъде 
отменен или променен тогава, когато настъпи събитие, което 
на пръв поглед прави договора невъзможен за изпълнение от 
страната. Съдебната практика16 тълкува § 2-615 от кодекса 
като поставя изискване за доказване на три елемента: 1) 
продавачът следва да не носи риска от настъпването на 
непредвидени обстоятелства; 2) ненастъпването на такива 
непредвидени обстоятелства трябва да е основна презумпция 
при сключване на договора и 3) настъпването на тези събития 
трябва да прави изпълнението на договора търговски 
невъзможно.  

Проф. Beale17 анализира доктрината за „фрустрацията“ 
в английското право като изтъква, че до 1863 г., водещ е 
принципът за абсолютната отговорност, при който щом 
страната е поела едно договорно задължение, то тя е длъжна да 
го изпълни. Класически пример за „абсолютната“ отговорност 
е делото Paradine v Jane18, в което наемателят е осъден за 
заплащане на наем независимо от обстоятелството, че е 
отстранен от имота от вражеска войска, която се разположила 
в него и на практика: наемателят е лишен от ползването на 
имота. В последствие, с делото  Taylor v Caldwell19, съдът за 
първи път се отклонява от този принцип като приема, че 
страната е освободена от задължение да заплаща цена за 
използването на концертна зала щом концертната зала е 

                                              
16 Iowa Electric Light & Power Co. v Atlas Corp., 467 F.Supp. 129, 134 (N.D. 
Iowa 1978), цитирано по DiMatteo, L. Chapter 22: Excuse: Impossibility and 
Hardship .., p. 686; 
17 Beale, H. G., Chitty on contracts. London: Sweet & Maxwell, 32nd edition, 
Vol. I, Part 7, Chapter 23, Section 1, p. 2-5; 
18 Paradine v Jane (1646) цит. по Beale, H. G., op. cit., p. 2 
19 Taylor v Caldwell (1863) цит. по Beale, H. G., op. cit., p. 2; 
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унищожена от пожар. Съдът въвежда концепцията за 
подразбиращото се условие на договора, а именно: че по 
подразбиране, изпълнението на договора зависи от 
съществуването на определено лице или вещ. По този начин, 
съдът за пръв път формулира доктрината за фрустрацията в 
английското право. В последствие, доктрината се развива като 
обхваща не само ситуации, при които обектът на договора е 
погинал, но и такива, при които търговският смисъл на 
договора е засегнат20.   
 Ето защо, именно поради различните концепции за 
извинително неизпълнение в правните системи на държавите, 
за страните по договорите с международен елемент е от 
особена важност да знаят кои правила се прилагат при 
преценка на това дали неизпълнението на определено 
задължение е извинително, респективно допустимо ли е 
изменение на договора и ако да: при какви предпоставки и по 
какъв ред.  
 Следвайки йерархията на източниците на 
международното частно право на Република България21, на 
първо място са разгледани правилата на международните 
договори, които имат за предмет на уредба договорни 
отношения с международен елемент и на второ място: 
източниците на вторичното право на ЕС в тази материя, а 
именно: правилата на Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година 
относно приложимото право към договорни задължения 

                                              
20 Вж. Jackson v Union Marine Insurance Co Ltd. 
21 Вж. повече за йерархията на източниците Натов, Н. Роля на 
международния договор за уредба на отношенията, предмет на 
съвременното международно частно право“. – В: Международният договор 
– Източник на международното частно право, София, Сиела, 2013, стр. 107-
231; 
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(„Регламент Рим I“), който има универсално приложение22 и 
в материята на договорните отношения, попадащи в обхвата 
му на уредба23 изцяло дерогира националните източници24, т.е. 
глава десета от Кодекса на международното частно право 
(„КМЧП“)25. 
 
II. ИЗВИНИТЕЛНОТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ 
Сред международноправните източници на уредба на 
договорни отношения с международен елемент26, които 
съдържат правила за освобождаване от отговорност за 
неизпълнение на договорни задължения попадат: 

                                              
22 За универсалната приложимост, а именно: че всяко право, определено за 
приложимо съгласно правилата на Регламента, подлежи на прилагане, 
независимо дали е право на държава членка или не виж повече Натов, Н. 
Въведение. – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски колектив, с. 
30. 
23 Относно предметния обхват на Регламент Рим I виж повече Натов, Н. 
Въведение. – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски колектив, с. 
23-24, където авторът посочва, че в предметния обхват на Регламент Рим I 
се включват договорни отношения, които пораждат задължения между 
страните и се които задължения (или част от тях) трябва или е трябвало да 
се изпълнят на територията на държава членка, договори, мястото на 
сключване на които е в държава членка. 
24 Виж повече Мусева, Б. Обективно приложимо право към договорните 
задължения. Обхват на приложимото право. – В: Регламентът Рим I, С.: 
Сиела, 2009, авторски колектив, с. 85. 
25 Обн. ДВ. бр. 42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. 
ДВ. бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 100 от 21 декември 2010 г. 
26 В тази насока заслужава да се отбележи становището на проф. Bridge по 
повод Виенската конвенция за международната продажба на стоки, а 
именно: че последната не е източник на международното частно право на 
държавите, а представлява единно наднационално материално право, което 
измества както националното право на държавата в съответната материя, 
така и нейното международно частно право. Виж. Bridge, M., The 
International sale of goods, Fourth edition,  Oxford university press, 2017, Part 
II, p. 10;  
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1) Конвенция на Организацията на Обединените Нации 
относно договорите за международна продажба на 
стоки („Виенската конвенция за международната 
продажба на стоки“ / „CISG”)27; 

2) Будапещенска конвенция относно договора за превоз на 
товари по вътрешни водни пътища („CMNI“)28 – чл. 16, 
пар. 1 от нея, който предвижда, че: „превозвачът носи 
отговорност за загуби в случаите на липса или 
повреждане на товара … освен ако превозвачът не 
докаже, че загубата е обусловена от обстоятелства, 
които грижливият превозвач не е могъл да избегне и 
чиито последствия не е могъл да предотврати.“ 

3) Конвенция за договора за международен автомобилен 
превоз на стоки („CMR“) – чл. 17, пар. 2 от нея, който 
предвижда, че: „превозвачът се освобождава от тази 
отговорност, когато липсата, повредата или забавата се 
дължат на … на обстоятелства, които превозвачът не 
е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да 
преодолее.“ 

4) Конвенция за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз („Монреалска 
конвенция“)29 – чл. 18, пар. 2 от нея, който предвижда, 
че: „превозвачът обаче не е отговорен, ако и доколкото 
докаже, че унищожението, загубата или повредата на 
товара са възникнали в резултат на едно или повече от 
следните обстоятелства: … (в) акт на война или 
въоръжен конфликт; (г) акт на държавен орган, 

                                              
27 Обн. ДВ. бр. 36 от 5 май 1992 г. 
28 Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 8 февруари 
2006 г. - ДВ, бр. 16 от 2006 г. В сила за Република България от 1 август 2006 
г., Издадена от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр. 70 от 29 август 
2006 г. 
29 Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 16 юли 
2003 г. - ДВ, бр. 67 от 2003 г. В сила от 9 януари 2004 г. 
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извършен във връзка с влизането, излизането или 
транзитното преминаване на товара.“ 

5) Конвенция за международни железопътни превози 
(„COTIF“)30, която в чл. 26, пар. 2 от Единните правила 
за договора за международен железопътен превоз на 
пътници (CIV – притурка А към конвенцията)31 
предвижда, че: „ Превозвачът е освободен от тази 
отговорност: а) ако произшествието е предизвикано от 
външни по отношение на железопътната 
експлоатация обстоятелства, които превозвачът 
въпреки усилието, проявено според особеностите на 
случая, не е можел да избегне и чиито последици не е 
можел да предотврати; ...“; както и чл. 23, пар. 2 от 
Единните правила за договора за международен 
железопътен превоз на товари (CIM - притурка В към 
конвенцията)32, който предвижда, че: „Превозвачът се 
освобождава от тази отговорност, когато изгубването, 
повреждането или превишаването на срока за доставяне 
се дължи …. на обстоятелства, които превозвачът не 
е можел да избегне и чиито последици не е можел да 
предотврати.“ 

6) Атинската конвенция относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море от 1974 г. („Атинска 
конвенция“)33, която в чл. 3 предвижда, че:  

                                              
30 Подписана на 9 май 1980 г. в Берн (Ратифицирана с Указ № 1439 на 
Държавния съвет на Народна република България, издаден на 8 юни 1982 
г. - ДВ, бр. 46 от 1982 г. В сила от 1 май 1985 г. Текст на конвенцията, 
изменена с Протокола от 3 юни 1999 г. В сила от 1 юли 2006 г.) 
31 Издадени от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр. 69 от 25 август 
2006 г. 
32 Издадени от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр. 69 от 25 август 
2006 г. 
33 И по-специално Протокол от 2002 г. към нея, ратифициран със закон, 
приет от 41-ото Народно събрание на 28 февруари 2013 г. – обн., ДВ, бр. 27 
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„Превозвачът отговаря за претърпени загуби 
вследствие на смърт или телесна повреда на пътник, 
причинена от морски инцидент, …, освен ако 
превозвачът докаже, че инцидентът е: а) настъпил 
вследствие на война, враждебни действия, гражданска 
война, бунт или природно явление от изключителен, 
неизбежен и непреодолим характер;…“ 
Поради ограничения обем на това изследване, тук са 

разгледани само правилата за освобождаване от отговорност за 
неизпълнение на договорни задължения съгласно CISG: 
 

1. Извинителното неизпълнение съгласно правилата 
на Виенската конвенция за международната 
продажба на стоки 

Виенската конвенция за международна продажба на стоки е 
многостранен международен договор, който съдържа уредба 
на договорите за международна продажба на стоки и по силата 
на чл. 25, пар. 1 от Регламент Рим I, същата се прилага с 
предимство пред него.  

Териториалният обхват и действието на CISG спрямо 
лицата е очертано в нейния член 1, а именно: тя се прилага към 
договори за продажба на стоки, а) сключен между страни с 
места на дейност в различни държави съдоговорителки по 
CISG34 или б) тогава, когато страните не са с място на дейност 
в държави съдоговорителки по CISG, но правилата на 
международното частно право на тези държави водят до 

                                              
от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.; изм., бр. 91 от 2013 г. В сила за Република 
България от 23 април 2014 г. 
34 Съдоговорителки по CISG са 94 държави. Актуалният списък и резервите 
на държавите виж тук:  
https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status  

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status


Международно частно право 

41 

прилагане на правото на договаряща държава35.  С други думи, 
приложението на CISG е обусловено от действието на една 
пряка норма на международното частно право36 или от 
действието на една специална норма на националния правен 
ред, предназначена да обслужва граждански състави с 
международен елемент37, т.е. пряка норма с несамостоятелно 
действие38. Хипотезата на пряката норма със самостоятелно 
действие на чл. 1, б. „а“ CISG включва i) юридическия факт на 
сключване на договор за продажба на стоки между субекти с 
място на дейност на територията на държави съдоговорителки 
и ii) съзнаването на страните по договора, че имат място на 
дейност в различни държави. Хипотезата на пряката норма с 
несамостоятелно действие на чл. 1, б. „б“ CISG включва освен 
i) факта на сключване на договор за продажба на стоки; ii) 
съзнанието на страните, че имат място на дейност в различни 
държави и iii) правилата на международното частно право на 
сезирания съд да водят до прилагането на CISG39.  

Това правило може да се илюстрира със следния 
пример: ако е сезиран български съд със спор между английски 

                                              
35 Виж подробно за приложното поле на CISG в Schlechtriem, P., Butler, P. 
UN Law on International Sales, Springer, 2009, p. 11-15; 
36 Обратно виж проф. Bridge, който поддържа разбирането, че чл. 1, б. „а“ 
от CISG не е норма на международното частно право - Bridge, M., The 
International sale of goods, Fourth edition,  Oxford university press, 2017, Part 
II, p. 10.16; 
37 Вж. повече за характера на нормата на чл. 1, б. „б“ от CISG от гледна 
точка на международното частно право в Кутиков, В., Международно 
частно право на Република България. Обща част, Нова редакция Т. 
Тодоров, София, Софи-Р, 1993, стр. 259-260;  
38 Вж. и Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, Springer, 
2009, p. 15, където се сочи, че чл. 1, б. „б“ не е норма на международното 
частно право. 
39 В тази насока внимание заслужава и чл. 95 от CISG, който допуска 
държава да направи резерва, че се счита обвързана от буква "b" на т. 1 на 
чл. 1 от тази конвенция. 
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купувач и френски продавач по повод договор за продажба на 
бутилки вино от определена реколта, първата хипотеза на чл. 
1, б. „а“ CISG не е налице, т.к. мястото на дейност на купувача 
не е на територията на договаряща държава (Обединеното 
кралство не прилага CISG). Тогава, при липса на избрано от 
страните право, българският съд ще квалифицира 
отношението като договор за продажба на стока и съгласно 
правилото на член 4, пар. 1, б. „а“ от Регламент Рим I40, ще 
стигне до извода, че приложимо е правото на държавата, 
където е обичайното местопребиваване на продавача, т.е. 
френското право. Франция е съдоговорителка по CISG, 
респективно: правилата на международното частно право на 
сезирания съд водят до прилагане на правото на договаряща 
държава (Франция) и българският съд ще приложи именно 
CISG по силата на чл. 1, б. „б“.  Резултатът щеше да бъде 
различен, ако английското дружество беше продавач, а 
френското дружество – купувач. Тогава правилата на 
международното частно право на българския съд (член 4, пар. 
1, б. „а“ от Регламент Рим I) щяха да водят до прилагането на 
правото на Обединеното кралство, което не е договаряща 
държава и CISG нямаше да се приложи. В тази насока, 
внимание заслужава и правилото на чл. 10 CISG, което 
дефинира мястото на дейност в случаите, в които страната има 
повече от едно място на дейност или няма такова41. Тогава, 
когато фактите от хипотезата на която и да е от двете норми са 
налице, правилата на CISG се прилагат и уреждат договора за 

                                              
40 Вж. още Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, 
Springer, 2009, p. 15, където изрично е посочено, че правилата на 
международното частно право на сезирания съд могат да водят до 
приложението на CISG и поради наличието на явно по-тясна връзка с 
правото на държавата, съдоговорителка по CISG, т.е. по силата на чл. 4, пар. 
3 от Регламент Рим I. 
41 Виж подробно Schlechtriem in Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art 
10. 
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продажба на стоки. Независимо от това, CISG няма да се 
приложи тогава, когато страните са изключили приложението 
ѝ съгласно разпоредбата на чл. 6 от нея42.  

Предметния обхват на CISG е свързан с договорите за 
продажба на стоки, т.е. движими вещи като член 2 изрично 
изключва от обхвата на CISG договорите за продажба на стоки: 
а) купени за лична, семейна и домашна употреба, освен ако 
продавачът преди или при сключване на договора не е знаел, 
нито би трябвало да знае, че стоките са били купени за такава 
употреба, т.е. потребителските договори; b) на търг; с) 
извършени въз основа на принудително изпълнение или по 
друг начин по силата на закон; d) на акции, дружествени 
дялове, обезпечителни книги, ценни книжа и пари; е) на 
параходи, кораби, превозни средства на въздушна възглавница 
или самолети; f) на електричество43. 

Тогава, когато договорът за продажба на стоки се 
урежда от CISG се поставя въпросът дали CISG съдържа 
правило за force majeure и непоносимост на престацията и ако 
не – как следва да се подходят страните. Това е така, т.к. в 
текста на CISG никъде не се споменава force majeure или 
непоносимост на престацията, но в чл. 79, ал. 1 CISG се 
съдържа правило за освобождаване от отговорност, което 
предвижда, че: „Страна не отговаря за неизпълнение на което 
и да е от задълженията си, ако докаже, че неизпълнението се 
дължи на препятствие извън нейния контрол и че не би могло 
разумно да се очаква от нея да го вземе предвид при сключване 
на договора, както и да избегне или да преодолее било него, 
било неговите последици.“ Както посочва проф. Kassedjian 

                                              
42 Вж. повече Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, 
Springer, 2009, p. 18-19;  
43 Виж подробно Bridge, M., The International sale of goods, Fourth edition,  
Oxford university press, 2017, Part II, p. 10.18; 
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обаче44, този подход е удачен, тъй като държи сметка за 
международния характер на конвенцията и не позволява 
обвързване на тази разпоредба с определена национална 
правна система45. Това съответства и на правилото на чл. 7, 
пар. 1 от CISG, което налага при тълкуване конвенцията да се 
държи сметка за нейния международен характер и за нуждата 
да се съдейства за еднаквото ѝ прилагане и за спазване на 
добросъвестността в международната търговия.  

Анализът на чл. 79 CISG води до следните изводи: 
 Разпоредбата е включена в Глава пета. Общи 

разпоредби за задълженията на продавача и купувача, 
т.е. тя се прилага в еднаква степен за задълженията на 
двете страни по договора;  

 Разпоредбата предвижда освобождаване от отговорност 
за неизпълнение на договорно задължение, ако страната 
докаже, че неизпълнението се дължи на препятствие 
извън нейния контрол и не е било разумно да се очаква 
от нея да го вземе предвид при сключване на договора, 
както и да избегне или да го преодолее било него – било 
неговите последици. С други думи, за да се приложи 
правилото за освобождаване от отговорност, следва да 
са налице две кумулативни изисквания: първото е 
свързано с наличието на препятствие извън контрола на 
страната и второто: препятствието или неговите 
последици да не могат да бъдат предвидени или 
преодолени. При тази преценка следва да се държи 
сметка, че страна по договора за международна 
продажба на стоки е търговец, който се счита за 
професионалист, т.е. преценката за непредвидимост и 
непреодолимост на препятствието следва да се прави от 

                                              
44 Kessedjian, C. op.cit.,p. 417 
45 Вж. още Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, 
Springer, 2009, p. 200;  
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позицията именно на професионалист с опит в 
търговията.  

 Чл. 79, пар. 3 изрично предвижда, че освобождаването 
от отговорност важи само за периода, през който 
препятствието съществува; прави впечатление, че чл. 
79 не разглежда ситуация, при която препятствието не 
е временно.  

 Чл. 70, пар. 4 предвижда, че страната, неизпълнила 
своите задължения, трябва да уведоми другата страна за 
препятствието и за неговото въздействие върху 
способността ѝ да изпълни;  
С други думи, налага се извод, че предвиденото в чл. 79 

CISG правило за освобождаване от отговорност се доближава 
до класическия форсмажор. Дискусионен в практиката и в 
теорията е въпросът дали CISG допуска изменението на 
договорни задължения поради настъпила непоносимост на 
престацията, при която икономическият баланс на договора е 
съществено нарушен в следствие на определени непредвидими 
и непреодолими събития.  

Част от теорията застъпва разбирането, че чл. 79 CISG 
всъщност включва и обстоятелства, които водят до 
непоносимост на престацията, респективно: въз основа на чл. 
79 CISG е допустимо изменение на договорни задължения, но 
самият начин на изменение следва да се търси на база чл. 7, 
пар. 2 от CISG46. 

Друга част от теорията застъпва разбирането, че 
въпросът за непоносимостта на престацията е извън обхвата на 
CISG47, т.е. налице е празнота, която следва да се запълни в 

                                              
46 Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 
39 Victoria U. Wellington L. Rev. 709 (2009), p. 713. 
47 Kessedjian, C. op.cit.,p. 419; Gillette, C. The UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods 



НОРМА, бр. 1/2021 

46 

съответствие с правилото на чл. 7, пар. 2 CISG, а именно: 
въпросът да се уреди съобразно общите принципи, на които 
CISG е основана48, а при липсва на такива – в съответствие с 
приложимия закон, посочен от правилата на международното 
частно право. В конкретния случай, проф. Kessedjian 
поддържа, че такъв общ принцип, на който CISG е основана, 
би могъл да е принципът за неизменимост на обстоятелствата 
(rebus sic stantibus), респективно: при изменение на 
обстоятелствата, при които договорът е сключен, неговото 
изменение е допустимо.49 Недостатък на тази теза е, че 
принципът е закрепен в чл. 62 от Виенска конвенция за правото 
на договорите и в този смисъл: трудно е да се обоснове, че това 
е общ принцип на договорите за продажба на стоки. Друг 
възможен подход е да се аргументира приложението на 
Принципите на Института за унификация на частното право 
относно международните търговски договори (Принципите на 
UNIDROIT)50, които в чл. 6.2.2 и чл. 6.2.3. изрично уреждат 
непоносимостта на престацията. Принципите на UNIDROIT 
обаче са приети през 1994 г. и не може да се очаква, че CISG, 
която е приета през 1980 г., се основава на тези принципи по 
смисъла на чл. 7, пар. 1 CISG. Последният възможен подход, 
предложен от проф. Kessedjian е да се използва принципът за 
добросъвестност51 и на база на него, да се допусне изменение 

                                              
Theory and Practice, Cambridge University Press, 2016, p. 312; Bridge, M., The 
international sale of goods, Oxford university press, 2017, p.10.28; 
48 За възможността да се приложат PICC виж Bridge, M. The CISG and the 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 19 Unif. L. Rev. 
623 (2014) 
49 Kessedjian, C. Op.cit., p. 420; 
50Виж текста на Принципите тук:  
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-
2016;  
51 Виж и Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales 
Contracts, 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 709 (2009), p. 714 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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на задължението на страната по договор за международна 
продажба на стоки тогава, когато изпълнението на това 
задължение – поради настъпили непредвидими и 
непреодолими обстоятелства, съществено е изменило 
„икономиката“ на договора до степен, която прави 
изпълнението на това задължение несправедливо и 
недобросъвестно.  

Със Становище № 20 на Консултативния съвет на 
CISG52, прието на 27-мото заседание на съвета, тази дискусия 
е прекратена, като Консултативният съвет приема, че CISG 
урежда непоносимост на престацията. Със Становището са 
приети и правила, които се прилагат в случаи на непоносимост 
на престацията, когато страните не са предвидили изрични 
уговорки в договора си, а именно:  

1) Страната е длъжна да изпълнява задълженията си по 
договора дори, ако изпълнението е станало по-
обременително, освен ако не е налице непоносимост на 
престацията;  

2) Непоносимост на престацията има тогава, когато е 
налице промяна в обстоятелствата извън контрола на 
страната, които правят изпълнението на задължението 
извънредно обременително, ако не може да се очаква, 
че страната би могла да вземе предвид такава промяна 
или да избегне или превъзмогне промяната или нейните 
последици;  

3) Непоносимост може да е налице, когато стойността на 
изпълнението е повишена или ползата от изпълнението 
е изчезнала;   

                                              
52 ISG-AC Opinion No. 20, Hardship under the CISG, Rapporteur: Prof. Dr. 
Edgardo Muñoz, Universidad Panamericana, Guadalajara, Mexico. Adopted by 
the CISG Advisory Council following its 27th meeting, in Puerto Vallarta, 
Mexico on 2-5 February 2020. 
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4) Може да възникне непоносимост на престацията и от 
събития, които са се случили преди сключване на 
договора, ако страните не са ги знаели или не са могли 
да знаят за тези събития;  

5) При преценка дали е налице непоносимост следните 
обстоятелства могат да се вземат предвид:  

a) Дали рискът от промяна на обстоятелствата се 
носи от някоя от страните; 

b) Дали договорът има спекулативен характер; 
c) Дали и до каква степен е имало предходни 

промени в пазара; 
d) Срокът на договора; 
e) Дали продавачът получава стоките от свой 

собствен доставчик;  
f) Дали която и да е от страните се е хеджирала 

срещу промени на пазара;  
6) Страната, засегната от непоносимост на престацията, 

следва да уведоми другата страна за обстоятелствата и 
за техния ефект върху нейната възможност за 
изпълнение. Ако уведомление не е получено от другата 
страна в разумен срок след като засегнатата страна е 
узнала или не е могло да не знае за ситуацията, тя 
отговаря за вреди от това неуведомяване. 
 

В случаите, в които не е налице договор за международна 
продажба на стоки и/или последният не се урежда от CISG, 
въпросът за извинителното неизпълнение на договорни 
задължения попада в обхвата на единния договорен статут и 
внимание заслужават правилата на Регламент Рим I.  
 
III. ИЗВИНИТЕЛНОТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В 

ОБХВАТА НА ПРИЛОЖИМОТО КЪМ 
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ДОГОВОРА ПРАВО СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 
РИМ I 

Още в доклада на професорите Джулиано и Лагард53 относно 
Конвенция за приложимото право към договорните 
задължения – Рим, 1980 („Римската конвенция“) се посочва, че 
приложимото право към договорите обхваща въпроса за 
изпълнение на задължение на договора, различните начини за 
изпълнение на задълженията и последиците от неизпълнение. 
Чл. 12, пар. 1 от Регламент Рим I54 не внася промяна в обхвата 
на приложимото право и ясно посочва, че обхватът на 
приложимото към договорите с международен елемент право 
обхваща по-специално въпросите за изпълнение на договора и 
последиците от пълното или частичното неизпълнение на 
задълженията.  

Проф. Schulze застъпва разбирането, че основанията за 
неизпълнение на договора, в това число доктрината за force 
majeure и непоносимост също попадат в обхвата на 
изпълнението на договора съгласно чл. 12, пар. 1, б. „б“ от 
Регламент Рим I55. Според доц. Мусева 56 и проф. Ferrari57 

                                              
53 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by 
Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, 
University of Paris I, Official Journal C 282 , 31/10/1980 P. 0001 – 0050, 
достъпен на https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):EN:H
TML; 
54 OB L 177, 4.7.2008 г., стр. 6-16 
55 Schulze, G. Article 12. Scope of the law applicable. – In: Rome Regulations: 
Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Second Edition, 
Edited by Gralf-Peter Calliess, Kluwer Law International, 2015, p. 314 
56 Мусева, Б. Обективно приложимо право към договорните задължения. 
Обхват на приложимото право. – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, 
авторски колектив, с. 118 
57 Ferrari, F. Article 12: Scope of the law applicable. – In: Magnus/Mankowski, 
European Commentaries on Private International Law, 2, Verlag Dr. Otto 
Schmidt, 2017, p. 728-729 
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въпросът за освобождаването от отговорност попада в обхвата 
на чл. 12, пар. 1., б „в“ от Регламент Рим I, а именно: в обхвата 
на последиците от неизпълнение58.  

Независимо дали се приеме разбирането, че 
извинителното неизпълнение е въпрос на изпълнение на 
договора или на неговото неизпълнение, то е безспорно, че то 
е част от единния договорен статут59 и се уреждат от lex 
causae60. С други думи, преценката дали е налице основание за 
освобождаване от отговорност, респективно: за изменение на 
престацията на страна се определя от правото – избрано от 
страните в съответствие с чл. 3 от Регламент Рим I61 или 
обективно приложимо към съответния договор.  
 
 
 
Пример 1: 
Семейство с обичайно местопребиваване в София, България, 
сключва през септември 2019 г. договор за туристическа 
услуга в българския офис на испански туроператор за 
двуседмична самолетна екскурзия в Испания през месец март 
2020 г.. Туристическият пакет  включва настаняване в хотел 
с четири звезди, посещения на музеи и паметници на 
културата с екскурзовод на български език. Поради 
пандемията от COVID-19, полетите между България и 

                                              
58 Мусева, Б., Цит. съч. с. 118 
59 За единния договорен статут вж. Мусева, Б. Цит. съч, с. 104 
60 Виж повече Ferrari, F., op. cit., p. 720 
61 Повече за автономията на волята при договорите с международен 
елемент виж Бандаков, Н. Изборът на приложимо право според чл. 3 от 
Регламент Рим I. . – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски 
колектив, с. 43-83; вж. още Heiss, H. Party Autonomy. – In: Rome I 
Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier. 
European law publishers GmbH, Munich, 2009, ed. by Ferrari, F., Leible, S., p. 
1-17 
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Испания за месец март са преустановени, а музеите в 
Испания са затворени.  
 

В случая е налице договор за предоставяне на пакетна 
туристическа услуга62 с международен елемент63 и  при липса 
на избрано от страните право, договорът за туристическата 
услуга се урежда от правото на държавата, в която е 
обичайното местопребиваване на потребителя (членовете на 
семейство) съгласно двустранната стълкновителна норма на 
чл. 6, пар. 1 от Рим I64. От това следва, че приложимо към 
договора е българското право и в тази ситуация, туроператорът 
може да се позове на института на непреодолимата сила 
съгласно чл. 306 ТЗ като твърди, че изпълнението на 
задължението му е невъзможно предвид преустановените 
полети, както и с оглед забраната за посещение на музеи в 
Испания. 
 Ако българското право не признае въпросните забрани 
за форсмажорно обстоятелство, има ли значение правото на 
държавата по местоизпълнение на задължението? С други 

                                              
62 Относно дефиницията на „туристически пакет“ вж. чл. 3, пар. 2 от 
Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2015 година относно пакетните туристически пътувания и 
свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета, OB L 326, 11.12.2015 г., 
стр. 1-33 
63 Относно понятието за „пакетно пътуване“ по смисъла на Регламент Рим 
I вж. Решение на Съда (голям състав) от 7 декември 2010 г. по 
преюдициални запитвания от Oberster Gerichtshof – Австрия: Peter 
Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08, Hotel Alpenhof 
GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) 
(Съединени дела C-585/08 и C-144/09 P) 
64 Вж. повече за приложимото право към потребителските договори 
Сърбинова, Д., „Приложимо право към потребителските договори, 
съгласно Регламент Рим I“ – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, 
авторски колектив, с. 53 и сл. 
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думи, независимо от българското право, има ли значение какво 
предвижда италианското право в случая? На този въпрос, 
отговор дава член 12, ал. 2 от Регламент Рим I. 
 
IV. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВАТА ПО 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО  
При преценка на обхвата на приложимото право и 
(не)възможността за изпълнение на определено договорно 
задължение, следва да се държи сметка и за диспозитивната 
стълкновителна норма на чл. 12, пар. 2 от Регламент Рим I, 
която предвижда, че:  „По отношение на начина на изпълнение 
и действията, които следва да се предприемат в случай на 
неточно изпълнение, съдът взема предвид правото на 
държавата по местоизпълнението на договора.“  

С други думи, това правило води до своеобразна 
модификация на единния договорен статут във връзка с 
неизпълнението на договорни задължения като държи сметка 
и за правото на държавата по място на изпълнение на 
договора65. Това трябва да е фактическото място на 
изпълнение, а не уговореното място за изпълнение или това, в 
което стоките/услугите е следвало да се предоставят (но не 
са)66. Това правило намира приложение само тогава, когато 
приложимото към договора право и правото на държавата по 
местоизпълнение на договора, са различни.  

Важно е да се подчертае, че чл. 12, пар. 2 от Регламент 
Рим I не променя приложимото към договора право. С други 
думи, в горния примерен казус, приложимо остава българското 
право и въпросът налице ли е форсмажор ще се преценява 
съгласно българското право, но чл. 12, пар. 2 от Регламент Рим 

                                              
65 Ferrari, F. Op. cit., p. 722; 
66 Ibid, p. 735; 
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I все пак дава възможност да се зачетат и правилата на 
държавата по местоизпълнение на задължението67.  

Следва да се отчете, че правилото на член 12, пар. 2 от 
Регламент Рим I не се отнася до всички елементи на 
изпълнението на договора, а само и единствено до „начина на 
изпълнение“ на съответното договорно задължение. Отворен 
остава въпросът какво означава „начин на изпълнение“ и какво 
всъщност се включва в това понятие. „Начинът на изпълнение“ 
не може да се тълкува в съответствие с националното право на 
държавата, а подлежи на автономна квалификация. В тази 
насока, в доклада на професорите Джулиано и Лагард 68 
относно Римската конвенция се посочва, че „начинът на 
изпълнение“ включва въпроси на изпълнение по време на 
официални празници в съответната държава; начина, по който 
стоките се проверяват и стъпките, които се предприемат, ако 
стоката не се приеме. Както посочва проф. Ferrari69, в рамките 
на автономната квалификация, може да се приеме, че всички 
действия, които са свързани с изпълнението на договор, но не 
засягат същността на договорните задължения (в това число 
работно време; максимална продължителност на работното 
време и пр.), се отнасят до „начина на изпълнение“ на 
договора.  

В тази насока, може да се приеме, че част от 
противоепидемичните мерки, въведени от държавите в 
резултат от пандемията от COVID-1970, насочени към 

                                              
67 Вж. Dicey, Morris & Collins. The Conflict of Laws 15th Ed. Volume 2, Part 
7 - Law of Obligations, Chapter 32 - Contracts. General Rules Section 6 - Scope 
of the Applicable Law, 32-151; 
68 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by 
Mario Giuliano, Op. cit. 
69 Ferrari, F. op. cit., p. 736; 
70 Така например в България, с Решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. в страната беше обявено извънредно положение, а на 24 март 2020 
г. в Държавен вестник, бр. 28 беше обнародван и Закон за мерките и 
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действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. Успоредно с това, на основание чл. 
63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 
страната, министърът на здравеопазването на Република България издаде 
редица заповеди с противоепидемични мерки, в това число, но не само 
забрана за посещения в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, 
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе 
сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ; забрана за влизане на 
територията на страната на лица, пристигащи от чужди държави; забрана 
за влизането на (преминаването през) територията на Република България 
на тежкотоварни автомобили, пристигащи от други държави; задължително 
поставяне под карантина на лица, пристигащи от определени държави, в 
това число водачите, които разтоварват стоки и товари; въвеждане на 
дистанционна форма на работа за служителите, а когато това е невъзможно 
- провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните 
помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване и пр. Аналогично, 
на 22 март 2020 г. френският парламент приема закон № 2020-290, с който 
се обявява извънредна ситуация в областта на общественото здраве и се 
регулират различни здравни и икономически проблеми, произтичащи от 
епидемията Covid-19. Законът обявява извънредно състояние на 
общественото здраве за двумесечен период от 23 март 2020 г. и предвижда, 
че в този период министър-председателят има право да предприема 
конкретни мерки в цялата страна с указ за решаване на текущите здравни 
проблеми, включително: ограничаване на свободата на движение; 
затваряния; контрол на цените на някои необходими продукти; временно 
затваряне на заведения, отворени за обществеността, с изключение на тези, 
които предлагат основни стоки и услуги и пр.70 Що се отнася до ситуацията 
във Федерална Република Германия, то следва да се отчете, че 
Конституцията на Германия не предвижда извънредно положение в случай 
на пандемия. Съгласно Закона за извънредното положение от 1968 г., то 
обхваща само ситуации на природна катастрофа, тежко произшествие, 
непосредствена опасност за съществуването или свободния демократичен 
основен ред на Федерацията или отделните провинции или въоръжена 
атака. Така действията за борба с инфекциозните болести попадат в обхвата 
на Закона за защита от инфекции от 2001 г. (Infektionsschutzgesetz, IfSG). 
Така властите на федералните провинции приемат редица мерки за борба с 
вируса70 Гръцкото правителство приема редица общи мерки в отговор на 
пандемията от  коронавирус COVID-19 под формата на актове на 
законодателно съдържание (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου). Издават се 
решения (κοινές υπουργικές αποφάσεις, K.Y.A) и циркуляри (εγκγκλιοι) за 
изпълнение на мерките. Така например със съвместни министерски 
решения Ο.G Β '855 / 13-3-2020, Ο.G Β' 857 / 14-3-2020, Ο.G Β '915 / 17-3-
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ограничения в придвижването; забрани за събиране и 
посещения на обществени места, в това число културни и 
спортни събития; поставяне под карантина, включително на 
шофьорите на международни превози и др. могат също да 
засегнат „начина на изпълнение“ на определени задължения. 
Това правило може да се илюстрира със следния пример: 
Пример 2: 
След проведена обществена поръчка, между български 
възложител и френски изпълнител, през 2018 г. е сключен 
договор за строителство на инфраструктурен обект в 
България. Съгласно договора, изпълнителят трябва да 
изпълни етап от строителството през месец май 2020 г. При 
избухване на пандемията от COVID-19, работниците на 
изпълнителя, идвайки от Италия, са поставени под 
карантина в България през месец март 2020 г., а доставката 
на материали от Турция е забавена поради въведени 

                                              
2020 и циркуляр Νο 5/2020 / 18- 3-20205 на Министерството на развитието 
и инвестициите (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) са наложени мерки 
за ефективно затваряне на всички търговски обекти, ресторанти, кафе-
барове, кина, театри, фитнес центрове, музеи, кетъринг и туристически 
бизнес. С решение от 31 януари 2020 г., италианското правителство 
обявява извънредното положение за справяне с ускореното предаване на 
вируса. Със Закон № 6 от 23 февруари 2020 г., а след това Закон № 13 от 5 
март 2020 г., са приети извънредни мерки за ограничение 
разпространението на вируса, в това число: забрана за напускане на общини 
или определени зони; забрана за влизане в други общини или зони; отмяна 
на събития и инициативи, включително културни, религиозни, спортни; 
затваряне на институции; карантиниране на хора и пр.  В Испания, с 
Кралски указ 463/2020 от 14 Март 2020 г., който обявява състоянието на 
тревога за управление на здравната кризисна ситуация, причинена от 
COVID-19, са приети редица мерки за ограничението свободното движение 
на хора; ограничения в сферата на търговската дейност, културата, 
хотелиерство и ресторантьорство и други допълнителни дейности; 
ограничаване и, в същото време, гарантиране на транспорт (минимално 
необходимите услуги) и други; вж. повече в NOTE OF THE UNIDROIT 
SECRETARIAT ON THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL 
COMMERCIAL CONTRACTS AND THE COVID-19 HEALTH CRISIS 
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допълнителни изисквания на границата с България. В 
резултат на това, изпълнителят твърди, че са налице 
извинителни причини за забавеното изпълнение на 
съответния етап от строителството. В договора за 
обществена поръчка, страни изрично са уговорили за 
приложимо правото на Англия и Уелс.  
 

В конкретния случай е налице договор за предоставяне 
на услуга (изпълнение на строително монтажни работи от 
френски изпълнител на територията на България) с 
международен елемент, в който страните са упражнили 
автономия на волята71 и съгласно позитивноправната уредба 
на чл. 3, пар. 1 от Регламент Рим I, са избрали за приложимо 
към договора правото на Англия и Уелс. В случая, правилото 
на чл. 12, пар. 2 от Регламент Рим II може да намери 
приложение и мерките, въведени на територията на България 
да бъдат съобразени, доколкото те се отразяват на начина на 
изпълнение на въпросните задължения. Така например, ако 
изпълнението на определени задължение е предвидено да се 
случва в определен час, а същевременно: на територията на 
държавата, където това изпълнение се дължи, като част от 
противоепидемичните мерки в борбата с COVID-19 е 
предвиден вечерен час, този час ще бъде зачетен при преценка 
дали е налице (не)изпълнение на съответното договорно 
задължение.  

                                              
71 Вж. повече за автономията на волята в договорните отношения: 
Зидарова, Й. Автономия на волята – стародавен и съвременен принцип на 
международното частно право (встъпителна студия). – В: Автономия на 
волята в международното частно право. Годишник на сдружение на 
стипендиантите на Сасакава в България, година 2, том 2, 2008, стр. 9 – 40; 
вж. още Бандаков, Н. „Изборът на приложимо право според чл. 3 от 
Регламент Рим I. –В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски колектив, 
с. 43 и сл. 
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Въпреки това, дали тези мерки действително имат 
отношение към (не)изпълнението на договора, респективно: 
могат да обосноват освобождаване от отговорност, ще зависи 
от приложимото към договора право72.  

Следва да се държи сметка, че правилото на член 12, 
пар. 2 от Регламент Рим I не предвижда приложение на правото 
на държавата по място на изпълнение наред с приложимото 
към договора право, а единствено възможност това право да 
бъде „взето предвид“. С други думи, то не осигурява 
„универсална“ закрила на неизправните страни по договори с 
международен елемент. В теорията се поддържа разбирането, 
че дали съдът ще вземе предвид нормите от правото на 
държавата по местоизпълнение на договора и как ще ги 
„приложи“ зависи изцяло от дискрецията на съда73. 

 
V. ЗНАЧЕНИЕ НА ОСОБЕНИТЕ ПОВЕЛИТЕЛНИ 

НОРМИ ОТ ПРАВОТО НА СЪДА 
Освен приложимото към договора право и правото на 
държавата по местоизпълнение на определено задължение, 
към (не)изпълнението на задълженията на страните по 
договори с международен елемент отношение имат и 
особените повелителни норми от правото на съда. С други 
думи, от единния договорен статут има и изключения – сред 
които са особените повелителни норми74. Както се посочва в 
съображение 37 от Регламент Рим I, целта на това изключение 
е при изключителни обстоятелства да се даде възможност на 
сезирания съд да вземе предвид съображения от обществен 
интерес. Член 9 от Регламент Рим I визира две групи особени 
повелителни норми от гледна точка на сезирания съд, а 
именно: особени повелителни норми от правото на държавата 
                                              
72 Ferrari, F. Op. cit., p. 726 
73 Ferrari, F. Op.cit., p. 737 
74 Мусева, Б. Цит. съч., с. 112 
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на сезирания съд (чл. 9, пар. 1 от Регламент Рим I) и особени 
повелителни норми от правото на държавата, където 
задълженията по договора следва да бъдат изпълнение (чл. 9, 
пар. 3 от Регламент Рим I).  

Както е установено в теорията, „особените 
повелителни норми“ са тези, които са от такова значение за 
правната система на засегнатата държава, че те се прилагат 
независимо от приложимото към договора право. Член 9, пар. 
1 предлага дефиниция на понятието „особени повелителни 
норми“ като „…норми, чието зачитане дадена държава 
смята, че е от решаващо значение за гарантиране на нейните 
обществени интереси, такива като политическа, социална 
или икономическа организация, до такава степен, че те са 
приложими към всяка ситуация, попадаща в обхвата им, 
независимо от приложимото към договора право съгласно 
настоящия регламент“. Тази дефиниция е заимствана75 от 
решението по делото Arblade, съединени дела C-369/96 и C-
376/96,  ECLI:EU:C:1999:575. В това дело, Arblade и Leloup, 
установени във Франция,  изпълнявали работи във връзка със 
строеж на силоси с капацитет 40 000 тона за съхранение на 
бяла кристална захар върху парцел, собственост нa Sucrerie 
Tirlemontoise в Белгия. За целта, Arblade и Leloup наели 
работници за обекта. През 1993 г., белгийският социален 
инспекторат изискал представянето на документи за наетите 
лица в съответствие с белгийското право, докато Arblade и 
Leloup считали, че документацията за служителите следва да е 
в съответствие с френското право. В пар. 30 от цитираното 
решение, Съдът приема, че що се отнася до значението на 
разпоредбите от белгийското право касателно закрила на 

                                              
75 Harris, J. Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation. – 
In: Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in 
Europe, Sellier. European law publishers GmbH, Munich, 2009, ed. by Ferrari, 
F., Leible, S., p. 294 
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работниците (заплащане на минимална работна заплата, 
внасяне на осигуровки и поддържане на осигурително досие на 
работниците), то те следва да се тълкуват като норми, 
„приложението на които е от съществено значение за 
защитата на политическия, социалния или икономическия ред 
в държавата членка“.    

Видно е, че нито решението по делото Arblade, нито 
предложената в чл. 9, пар. 1 от Регламент Рим I дефиниция 
дават отговор на въпроса кои норми са „особени повелителни 
норми“, а  оставят поле за субективна преценка от страна на 
съда кои норми са „от решаващо значение“ за една държава и 
защитават нейния интерес. В това отношение следва да се 
припомни, че Съдът е посочил в контекста на Римската 
конвенция, че изключението във връзка със съществуването на 
„особена повелителна норма“ по смисъла на 
законодателството на съответната държава членка трябва да 
бъде тълкувано стриктно (решение от 17 октомври 2013 г., 
Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, т. 49). Както се посочва в 
решение по дело C‑149/18, Da Silva Martins, 
ECLI:EU:C:2019:84, т.30, националният съд в рамките на 
преценката му относно характера на „особена повелителна 
норма“ на националното право, с която смята да замести 
изрично избрания от страните по договора закон, следва да 
вземе предвид не само точния текст на тази норма, но също и 
общата структура и всички обстоятелства, при които 
посочената норма е била приета, за да може от това да стигне 
до извода, че тя има императивен характер, доколкото 
националният законодател я е приел, за да защити интерес, 
преценен като съществен от съответната държава членка 
(решение от 17 октомври 2013 г., Unamar, C‑184/12, 
EU:C:2013:663, т. 50).  



НОРМА, бр. 1/2021 

60 

Наред с това, както се посочва от Harris76, прилагането 
на особените повелителни норми всъщност изисква прилагане 
от страна на съда на т. нар. двоен тест: 1) първо да установи, че 
въпросните норми са особени повелителни норми и 2) че те са 
от решаващо значение за гарантиране на обществени интереси 
на тази държава.  

С други думи, правилото на чл. 9, пар. 1 от Регламент 
Рим I ще се използва тогава, когато е сезиран съд на държава 
членка, който счита позитивноправната уредба на определени 
задължения, имащи отношение към (без)виновното 
(не)изпълнението на определено договорно задължение за 
особени повелителни норми поради приемането им в защита 
на общественото здраве, които защитават социалния и 
икономическия ред в държавата, но приложимото към 
договора право е правото на друга държава.  Така например 
повечето от мерките, предприети от държавите в резултат на 
пандемията от COVID-19, са обосновани именно с такива 
съображения за важен обществен интерес (запазване на 
здравето и националната сигурност).  

От това следва, че при определени ситуации, които 
изискват изпълнение на договорни задължения на територията 
на държава, въвела такива противоепидемични мерки в защита 
на обществения интерес, компетентните органи ще приложат 
първо въпросните мерки и едва след това – разпоредбите на 
приложимото към договора право. Така например, ако на 
територията на Република България следва да бъде изпълнено 
задължение за провеждане на концерт в Арена „Армеец“ през 
месец август 2020 г. при 100 % капацитет на залата и 12 300 
публика, а договорът се урежда от правото на Португалия, 
приложение ще намери Заповед РД-01-489/31.08.2020 на 
министъра на здравеопазването на Република България, която 

                                              
76 Harris, J. Op. cit., p. 294 - 295; 
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в т. 6 допуска провеждането на мероприятия с публика до 1 000 
души на сектор при заетост на местата не повече от 50% при 
настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при 
спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

 
VI. ЗНАЧЕНИЕ НА ОСОБЕНИТЕ ПОВЕЛИТЕЛНИ 

НОРМИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, В КОЯТО 
ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕДВА ДА 
БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ 

Интерес заслужава и ситуация, при която е сезиран съд на 
държава членка, приложимото право към договора е 
определено, но същевременно, мястото на изпълнение на 
произтичащите от договора задължения е на територията на 
друга държава. Тогава правилото на чл. 9, пар. 3 от Регламент 
Рим I, което предвижда, че „На особените повелителни норми 
на правото на държавата, в която произтичащите от 
договора задължения следва да бъдат или са били изпълнени, 
може да бъде дадено действие, доколкото според тези 
особени повелителни норми изпълнението на договора е 
незаконосъобразно. При преценката дали да се даде действие 
на тези разпоредби, се вземат предвид тяхното естество и 
цел, както и последиците от тяхното прилагане или 
неприлагане.“ С други думи, тази норма дава възможност за 
ограничаване приложението на lex causae и „комбинирането“ 
на приложимото право с особените повелителни норми на lex 
loci solutionis. Дори на пръв поглед това да изглежда ясно, 
практическото приложение на тази норма е значително 
затруднено, доколкото се изисква сезираният съд не просто да 
„даде действие“ на тези норми, но преди това да прецени 
тяхното естество и цел и последици от прилагането.  

Първо: Как се преценява кои са особените повелителни 
норми на държавата, в която произтичащите от договора 
задължения следва да бъдат или са изпълнени? Преценката за 
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това на сезирания съд ли е и как той прави тази преценка – въз 
основа на какви критерии? 

Второ, приложното поле на нормата е ограничено само 
до задълженията, произтичащи от договора. Кои задължения 
произтичат от договора пък следва да се определи в 
съответствие с приложимото право. Същевременно, доколкото 
регламент Рим I изключва от приложното си поле 
преддоговорната отговорност, следва, че задълженията, 
предхождащи сключването на договора, не са задължения 
„произтичащи от договора“, респективно: няма да попаднат в 
обхвата на тази разпоредба.  

Трето, неясен е въпросът как се определя „мястото на 
изпълнение“. Така от една страна мястото, където 
задълженията са изпълнени, може да не съвпада с мястото, 
където задълженията е следвало да бъдат изпълнени77. От 
друга страна, как ще се определи мястото на изпълнение, 
когато стоките не са доставените/услугите не са били 
предоставени именно поради наличието на някакви 
непреодолими обстоятелства? В тази насока, възможно е да се 
следва подходът, даден от Съда в решение от 6 октомври 1976  
г., по дело 12/76 (Tessili) и мястото на изпълнение на 
договорните задължения се определи съгласно lex causae.  

Четвърто: Какво означава изпълнението на договора да 
е незаконосъобразно? Равнозначно ли е това понятие на 
„незаконно“ изпълнение или следва да се тълкува като всяко 
изпълнение, което е в нарушение на разпоредби, които водят 
до ангажирането на административна или гражданска 
отговорност или просто нарушения, които водят до 
невъзможност за изпълнение на договора. Както приема Harris, 
ключово е това, че изпълнението на договора в държавата, 
където трябва да бъде изпълнено конкретното задължение, 

                                              
77 Harris, J. Op. cit., p. 315; 
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забранява изпълнението78.  Т.е. не се изисква непременно 
изпълнението да изпълнява състав на престъпление или 
административно нарушение.  

Следва обаче да изтъкнем, че преценката на съда дали 
да „даде действие“ на особените повелителни норми на 
правото на държавата, където задължение по договора следва 
да се изпълни, е независима и не следва да се смесва с 
обществения ред на въпросната държава по местоизпълнение 
– в този смисъл решение Lemendа Ltd v African Middle East 
Co79.  

При всички случаи обаче, както се приема в решение от 
18 октомври 2016 година, Nikiforidis, C‑135/15, 
ECLI:EU:C:2016:774, т. 51: „член 9 от този регламент допуска 
особените повелителни норми на държава, различна от 
държавата на сезирания съд или държавата, в която 
произтичащите от договора задължения трябва да бъдат 
или са били изпълнени, да бъдат взети предвид като 
фактическо обстоятелство, доколкото това се предвижда 
от материалноправна норма на правото, приложимо към 
договора съгласно разпоредбите на същия регламент.“.  

В описания по-горе казус с френския изпълнител на 
инфраструктурен обект, с оглед заповедите на министъра на 
здравеопазването на Република България за осигуряване на 
дезинфекция на мястото на работа; спазването на определена 
дистанция и пр. е възможно да настъпят смущения в графика 
на работниците на обекта или предвид забрана за влизане в 
страната на граждани от определени държави, да е налице 
невъзможност за доставка на определени суровини за 
изпълнение на договора или квалифициран персонал за 
обучение и др. подобни. Тези норми биха могли да се 
                                              
78 Harris, J. Op.cit, p. 322; 
79 Цитирано в Harris, J. Op. cit., p. 322; 
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разглеждат именно като особени повелителни норми от 
правото на държавата, където задълженията се изпълняват, 
респективно: да им бъде дадено действие от страна на 
компетентния орган при преценка на това дали е налице 
(не)изпълнение на задълженията на страна по договора.   
 Въпросът за извинителното неизпълнение в договорите 
с международен елемент има много измерения. Макар на пръв 
поглед въпросът за възникването на непреодолими събития, 
които правят изпълнението на определено договорно 
задължение несправедливо и недобросъвестно или изцяло 
невъзможно, да зависи от приложимото към договора право, 
към това право се „добавят“ правилата на държавата по  
местоизпълнение на задълженията – относно начина на 
изпълнение на въпросните задължения, както и особените 
повелителни норми от правото на държавата на сезирания съд 
или на държавата по местоизпълнение на задълженията. Така 
при договорите с международен елемент отговорът на въпроса 
налице ли е основание за освобождаване от отговорност на 
длъжника при възникването на обективни и непреодолими 
събития или налице ли е основание за изменение на договора 
поради настъпването на събития, които изцяло нарушават 
икономическия баланс на договора, зависи от правния ред на 
повече от една държава и изисква внимателен и задълбочен 
анализ за всеки конкретен случай. 
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ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 
 

АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

(БР. 1/2021 - БР. 8/2021) 
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 1 от 2021 г. 
Обнародвано е Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. 
за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. С него се определят конкретни 
задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при 
изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и 
показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите 
на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат 
програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на 
Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния 
закон за държавния бюджет разходи по области на 
политики/функционални области и бюджетни програми. 
Разпределят се средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2021 г. като 
буфер, който може да бъде използван при неблагоприятно 
развитие на пандемията от COVID-19. 
 В неофициален раздел е обнародвана Заповед № ЗЦУ-
1819 от 18 декември 2020 г. и № РД-05-1026 от 18 декември 
2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на 
годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет 
за дейността на задължените лица. Приложенията към 
заповедта се обнародват и в ДВ, бр. 2 и 3 от 2021 г. 
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 2 от 2021 г. 
Обнародвано е Решение за приемане на Стратегия за 
развитие на висшето образование в Република България за 
периода 2021 – 2030 г. 



НОРМА, бр. 1/2021 

66 

Изменено е Постановление № 151 на Министерския 
съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за 
изплащане на средства за запазване на заетостта на работници 
и служители след периода на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 
и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 
325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 
2020 г.  

Изменено и допълнено е Постановление № 325 на 
Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и 
реда за изплащане на компенсации на работници и служители, 
осигурени в икономически дейности, за които са наложени от 
държавен орган временни ограничения за осъществяването им 
в периода на обявено извънредно положение или обявена 
извънредна епидемична обстановка. 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на 
Закона за закрила на детето. 

Изменен и допълнен е Правилникът за вписванията. 
Промените са в посока на развитието на системата на 
електронно правосъдие и електронно правителство в 
Република България. Чрез тях ще се осигури по-нататъшното 
развитие на системата от услуги, изпълнявани от службите по 
вписванията, в посока гарантиране на сигурността на 
гражданския оборот и публичността на вписванията и 
предотвратяването на имотните измами. С измененията се 
прецизират официалните документи, които се издават от 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър и които се 
прилагат към подлежащия на вписване акт, в случаите, когато 
недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална 
карта. 

Предвидена е още пълна електронизация на входящия 
регистър, азбучния указател, партидната книга, регистъра за 
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справки, регистъра за отказите и постановените по тях 
определения. 

По отношение на производствата с акцесорен характер 
към вписванията: издаването на справки по нотариалните 
книги (писмени и устни), издаването на преписи и преписи или 
извлечения от вписаните актове и издаването на удостоверения 
за вещни тежести се правят две принципни нововъведения. От 
една страна, се дава възможност за справки и по регистрите, а 
не само по партидните книги. От друга страна, се въвежда 
възможност за иницииране на тези производства и съответните 
им услуги по електронен път чрез отдалечен достъп и чрез 
електронен документ за инициирането им (молба/заявление). 
Времевият период, за който се иска удостоверението за лице 
или имот, ще се посочва от заявителя. 
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 3 от 2021 г. 
Обнародван е Правилник за дейността на Националната 
агенция за оценяване и акредитация. С него се уреждат 
структурата, дейността, управлението, организацията на 
работа и числеността на персонала на агенцията. 

Обнародван е Устав на Агенцията за ядрена енергия 
към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. 

Изменен и допълнен е Правилникът за 
организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация. Регламентира се 
разпределението на средствата, необходими за дейността на 
асоциациите, които се осигуряват от държавата. Асоциацията 
се задължава да одобрява Подробна инвестиционна програма 
на В и К оператора за текущата година. Разписват се и 
правомощията на междуведомствената комисия, съставена от 
представители на асоциацията, на публичния собственик и на 
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В и К оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени от 
В и К оператора. 

Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-406 от 2015 
г. за условията и реда за провеждане на конкурс за 
преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните 
служители в Министерството на вътрешните работи. 

Обнародвана е Наредба № Н-14 от 8 декември 2020 г., 
която регламентира условията и реда за определяне размера на 
допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в 
определени области и дейности от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия. Наредбата се прилага и за 
военнослужещите от специалните щатове на министъра на 
отбраната и от временните задгранични щатове. 

В неофициален раздел са обнародвани приложения към 
Заповед № ЗЦУ-1819 от 18 декември 2020 г. и № РД-05-1026 
от 18 декември 2020 г. за определяне реда, начина и сроковете 
за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания 
годишен отчет за дейността на задължените лица. 
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 4 от 2021 г. 
Обнародван е Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 
г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 
– 2022 г.  

Изменен е Правилникът за дейността на Комисията 
за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия и на нейната администрация. Променена е 
числеността на дирекция "Финансово-стопански и правно-
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административни дейности" и дирекция "Изследване на 
архивите и публична дейност". 

Изменена е Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за 
условията, реда за получаване и размера на стипендии на 
курсантите в Академията на Министерството на 
вътрешните работи редовна форма на обучение и за 
условията и реда за получаване на полагащото им се 
униформено облекло. Регламентира се, че базата за 
определяне на стипендиите на курсантите е базата за 
определяне размера на основното месечно възнаграждение за 
най-ниската длъжност в Министерството на вътрешните 
работи, която се утвърждава ежегодно със закона за държавния 
бюджет на Република България, съгласно чл. 177 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи. 

Обнародвана е Процедура за акредитация BAS QR 2, 
версия 8, ревизия 1 от 1 януари 2021 г. Процедурата за 
акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за 
националната акредитация на органи за оценка на 
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC 17011:2018. 

Този документ се прилага за всички ООС, включително 
медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, 
извършващи дейност както в регулирани, така и в 
нерегулирани области и които са акредитирани или желаят да 
се акредитират. 

Изменени и допълнени са Правилата за работа на 
организиран борсов пазар на електрическа енергия. 
Регламентира се, че операторът може временно да преустанови 
функционирането на електронната система за търговия - 
двустранни договори (ЕСТ-ДД) по отношение на някой от 
екраните за търговия, част от сегмент "Двустранни договори", 
при липса на ликвидност или по друга причина. Иницииране 
на преустановяване на функционирането на съответния екран 
на ЕСТ-ДД може да се предприеме от оператора след решение 
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на борсовия съвет към "БНЕБ" - ЕАД. Операторът е длъжен да 
уведоми всички търговски участници и да публикува 
съобщение на интернет страницата си относно 
преустановяването на функционирането на съответния екран 
на ЕСТ-ДД, като предостави мотиви и посочи началния и 
крайния срок за преустановяването. Функционирането на 
съответния екран на ЕСТ-ДД се възстановява в първия работен 
ден след изтичане на периода, за който функционирането е 
преустановено. 
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 5 от 2021 г. 
Обнародван е Указ № 9 за насрочване на избори за Народно 
събрание на 4 април 2021 г. 

Обнародвано е Решение № 1928-МИ от 14 януари 
2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с 
Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г. на ЦИК 
 Обнародвано е Споразумение за прекратяване на 
двустранните инвестиционни договори между държавите – 
членки на Европейския съюз. Със споразумението се 
прекратяват Двустранните инвестиционни договори, посочени 
в приложение А, в съответствие с член 2 и Клаузите за 
удължаване на защитата в Двустранните инвестиционни 
договори, посочени в приложение Б, в съответствие с член 3. 
Прекратяването поражда действие, за всеки такъв договор, 
веднага след влизането в сила на настоящото споразумение. 
Споразумението е в сила за Република България от 13 
декември 2020 г. 

Прекратено е действието на следните договори, по 
които страна е Република България: 
 Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите 

между Република България и Кралство Нидерландия; 
 Договор между Народна република България и Белгийско-

люксембургския икономически съюз; 
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 Договор между Народна република България и Федерална 
република Германия; 

 Договор между правителството на Народна република 
България и правителството на Република Кипър относно 
взаимно насърчаване и защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Народна република 
България и правителството на Република Малта; 

 Договор между правителството на Народна република 
България и правителството на Френската република за 
взаимно насърчаване и защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Кралство Дания за насърчаване и 
взаимна защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Република Гърция за насърчаване и 
взаимна защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Република Латвия за насърчаване и 
взаимна защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Република Литва за насърчаване и 
защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Република Полша за взаимно 
насърчаване и защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Република Словения за взаимно 
насърчаване и защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Република Хърватска за насърчаване и 
взаимна защита на инвестициите; 

 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Румъния; 
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 Договор между правителството на Република България и 
правителството на Словашката република за насърчаване и 
взаимна защита на инвестициите; 

 Договор между Република България и Кралство Испания за 
взаимно насърчаване и защита на инвестициите; 

 Договор между Република България и Република Унгария; 
 Договор между Република България и Чешката република 

за насърчаване и взаимна защита на инвестициите; 
 Спогодба между правителството на Република България и 

правителството на Република Португалия за насърчаване и 
взаимна защита на инвестициите. 

Прекратено е действието на клаузите за удължаване на 
защитата към Договор между Народна република България и 
Италианската република относно взаимно насърчаване и 
защита на инвестициите. 
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 6 от 2021 г. 
Обнародвано е Решение по Доклада за дейността на 
Временната комисия по повод придобиването от 
„Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции 
от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД. 

Обнародвано е Постановление № 5 от 15 януари 2021 
г. С него е приета нова Наредба за антидопинговата дейност. С 
приемането ѝ подзаконовата нормативна рамка в областта на 
допинговия контрол, дисциплинарното производство и 
мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на 
допинг в спорта е приведена в съответствие с последните 
изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание 
и спорта, Световния антидопингов кодекс 2021 г. (Кодекс 
2021) и международните стандарти към него, които влизат в 
сила на 1 януари 2021 г. 



Държавен вестник 

73 

Обнародвано е Постановление № 8 от 15 януари 2021 
г., с което се изменя и допълва Правилникът за устройството 
и дейността на Антидопинговия център.  
 Обнародвано е Постановление № 9 от 15 януари 2021 
г., с което се изменя и допълва Наредбата за условията и реда 
за командироване и изпращане на работници и служители 
в рамките на предоставяне на услуги. Промените въвеждат 
изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на 
Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 173/16 от 9 юли 
2018 г.). 
 Обнародван е Кодекс за нивата на шума на борда на 
корабите. Кодексът е разработен, за да осигури международни 
стандарти за защита от шума, уредени с правило ІІ-1/3-12 на 
Международната конвенция за безопасност на човешкия 
живот на море (SOLAS), 1974 г., с измененията.  
 Обнародвана е Наредба № 1 от 13 януари 2021 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания и мерките за 
биосигурност към животновъдните обекти за риба и други 
водни организми. 

Изменена е Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за 
предоставяне на услуги от кадастралната карта и 
кадастралните регистри. С три години се удължава крайният 
срок (до 31.12.2023 г.), в който Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър трябва да осигури създаването на 
функционалности в информационната система на кадастъра, 
които да осигурят прилагането на наредбата. 

Отменена е Наредба № Н-2 от 2012 г. за определяне 
като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за 
реда и начина за бракуването и унищожаването му. 
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АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 7 от 2021 г. 
Изменен е Законът за мерките срещу изпирането на пари. 
Отменена е т. 19 от чл. 4, която предвиждаше, че мерките по 
чл. 3, т. 1-6 от закона са задължителни за търговците на едро. 
За разлика от чл. 4, т. 20 от закона, където задължените субекти 
са очертани според характера на стоката, с която се търгува - 
оръжие, петрол и петролни продукти, за които очевидно се 
приема, че е налице повишен риск от изпиране на пари или 
финансиране на тероризма, текстът на т. 19 не прави такова 
разграничение и обхваща всички търговци на едро, независимо 
от вида и стойността на стоката, с която се търгува, без дори да 
се дава дефиниция на понятието "търговец на едро". Това 
поставяше българските търговци в по-неблагоприятно 
положение спрямо конкурентите им от трети страни и от 
другите европейски държави, които не са задължени да 
извършват комплексна проверка и да изискват и събират 
документи, данни и информация за своите клиенти във връзка 
с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на 
тероризма.  

Обнародван е Закон за ратифициране на Спогодбата 
между Република България и Кралство Нидерландия за 
избягване на двойното данъчно облагане с данъци на 
доходите и предотвратяване на отклонението и 
заобикалянето на данъчно облагане. 

Обнародвана е Наредба за условията и реда за 
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на 
студенти със сключени договори с работодател. С наредбата 
се уреждат: 

1. условията и редът за заявяване и включване на 
работодатели в списък на работодателите, които могат да 
сключват договори по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето 
образование (ЗВО); 
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2. условията и редът за сключване, изменение и 
прекратяване на договорите за осигуряване на стаж по 
съответната специалност на студента по време на обучението 
му и на работно място след успешното му завършване; 

3. условията и редът за предоставянето на 
информацията от висшите училища за договорите по т. 2; 

4. условията и редът за напълно или частично 
възстановяване на средствата от държавния бюджет към 
висшите училища за финансиране на обучението на студенти 
със сключен договор по т. 1; 

5. минималният срок, през който работникът или 
служителят следва да работи при работодателя след 
успешното завършване на обучението. 

Обнародвано е Постановление № 13 от 21 януари 2021 
г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от 
държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 
година и на актуализиран Списък със специалности от 
професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти 
на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година. 

Изменено е Постановление № 155 на Министерския 
съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните 
разпоредители по бюджета на Министерството на 
правосъдието. Увеличена е численост на персонала във 
второстепенните разпоредители по бюджета на 
Министерството на правосъдието, в това число Главна 
дирекция "Охрана" и  Главна дирекция "Изпълнение на 
наказанията". 

Обнародвано е Постановление № 15 от 21 януари 2021 
г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2021 г. в размер 150 000 000 
лв. за осигуряване на второто авансово плащане по Договора 
между Министерството на отбраната и "FR. Lьrssen Werft 
GmbH & Co. KG" за реализация на Актуализирания проект за 
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инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален 
модулен патрулен кораб за ВМС". 

Изменена и допълнена е Наредбата за документите, 
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. С 
промените се постига съответствие на Наредбата със Закона за 
хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 2020 г.). Направените 
промени са в следствие на поемането на функциите на 
регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности от 
Националната агенция за приходите и са свързани с 
процедурите по издаване на лицензи и правилата за 
извършване на проверки по документите, представяни от 
искателите на лицензи. 

Обнародван е Международен кодекс за кораби, 
опериращи в полярни води (Полярен кодекс). Целта на 
кодекса е да се осигури безопасна експлоатация на корабите и 
защита на полярната среда, като се вземат предвид рисковете 
в полярните води, които не са смекчени по подходящ начин от 
другите инструменти на Международната морска организация. 

Обнародван е Договор № РД-НС-01-4-8 от 15 януари 
2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков 
договор за медицинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 
– 2022 г. 

Обнародван е Правилник за устройството и 
дейността на Института по психология на Министерството 
на вътрешните работи. 

Институтът по психология - МВР: 
1. изготвя личностен и поведенчески анализ на 

оперативно интересни лица и провежда криминално-
психологични изследвания за подпомагане на органите на 
досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи 
оперативно-издирвателна дейност; 
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2. изготвя психологични и съдебно-психологични 
експертизи; 

3. осъществява медиация и психологични интервенции 
при управление на кризисни ситуации, застрашаващи 
националната сигурност, обществения ред, сигурността и 
живота на гражданите; 

4. извършва изследвания за установяване на 
психологична пригодност за държавна служба; 

5. извършва психологична профилактика, 
индивидуално и семейно консултиране; 

6. извършва дейности по управление на стреса след 
критични инциденти; 

7. осъществява специализирана психологична 
подготовка; 

8. извършва организационна диагностика и 
консултиране и емпирични психологични изследвания; 

9. провежда индивидуални психодиагностични 
изследвания; 

10. създава, адаптира и въвежда нови методики, 
критерии и стандарти за индивидуална и организационна 
психодиагностика. 

Обнародван е Правилник за устройството и 
дейността на Националния институт по криминалистика. 

Националният институт по криминалистика изпълнява 
следните дейности: 

1. осъществява експертно-криминалистична дейност, 
включваща откриване, фиксиране, изземване и оценка на 
веществени доказателства и следи, изготвяне на веществени 
доказателствени средства, изследване на веществени 
доказателства и веществени доказателствени средства и 
изготвяне на експертизи, включително в областта на 
цифровите и комуникационните технологии; служители на 
института участват и в други действия по разследването в 
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качеството на специалист - технически помощник, по смисъла 
на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК); 

2. участва в извършването на огледи на 
местопроизшествия при тежки престъпления на територията 
на страната; 

3. разработва и внедрява нови методики за изследване в 
областта на криминалистиката на основата на съвременни 
научни достижения; 

4. осъществява организационно-методическа дейност; 
5. участва в организирането и провежда обучението на 

служителите, осъществяващи експертно-криминалистична 
дейност в МВР; 

6. осъществява информационна дейност, като поддържа 
и актуализира Националната дактилоскопна 
идентификационна система (АФИС) и Автоматизираната 
система на Европейския съюз за идентификация по пръстови 
отпечатъци "ЕВРОДАК", Националната ДНК база данни и 
Националната съдебно-балистична колекция и осъществява 
международен обмен на данни. 

Изменена и допълнена е Инструкция № 8121з-749 от 
2014 г. за реда и организацията за осъществяване на 
дейностите по контрол на пътното движение. С промените 
се цели: 
 подобряване на нормативната уредба и повишаване на 

ефективността при осъществяване на дейността по контрол 
на пътното движение.  

 конкретизиране на сроковете за изготвяне на 6-месечни 
планове за осъществяване на дейността по контрол на 
пътното движение и 6-месечни анализи за състоянието на 
безопасността на движението, определяне на лицата, които 
ги изготвят, утвърждават и следят за изготвянето им.  

 регламентиране на дейността на смесените наряди и начина 
на отчитане на дейността.  
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 регламентиране отчитането на дейността по контрол на 
пътното движение, обобщаването ѝ от ОДМВР за цялата му 
територия и изпращане в указан срок в ГДНП.  

 добавяне на използваните нови технически средства за 
контрол на движението по пътищата, включително 
въвеждане на образци на дневници за отразяване на 
резултатите от използването им.  

Изменена и допълнена е Наредба № І-3 от 2015 г. за 
специфичните изисквания, условията и реда за постъпване 
на държавна служба в Държавна агенция „Национална 
сигурност“. Промените целят оптимизиране на процедурата за 
провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба в 
Държавна агенция „Национална сигурност”, както и 
облекчаване на административната тежест, както и 
оптимизиране на конкурсната процедура.  
 

АКЦЕНТИ – Държавен вестник, бр. 8 от 2021 г. 
Обнародвано е Изменение от Доха на Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение 
на климата 

Изменена е Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за 
условията и реда за осигуряване на храна или левовата ѝ 
равностойност на служителите на Министерството на 
вътрешните работи. 

Изменена е Наредба № 8121з-862 от 24 юли 2018 г. за 
условията и реда за подпомагане с парични средства на 
служителите и членовете на семействата на загиналите при 
изпълнение на служебните си задължения държавни 
служители в Министерството на вътрешните работи, 
изпаднали в тежко материално положение. 

Обнародвана е Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения, училищните 
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столове и обектите за търговия на дребно на територията на 
училищата и на детските заведения, както и към храни, 
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. 

Обнародвана е Наредба № Т-РД-04-1 от 22 януари 
2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на 
лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска 
дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния 
взрив от COVID-19. 

Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2003 г. за 
лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, 
пазарен оператор, за организиране на многостранна система за 
търговия, за извършване на дейност като инвестиционен 
посредник, инвестиционно дружество, управляващо 
дружество, дружество със специална инвестиционна цел, 
национален инвестиционен фонд и лице, управляващо 
алтернативен инвестиционен фонд. 

Изменени и допълнени са Задължителните правила за 
морските пристанища на Република България. 

Обнародвано е Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 
г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за 
произвеждане на изборите за народни представители за 
Народно събрание на 4 април 2021 г. 


