
СЪДЕБНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ПРАВОТО. НЕДЪРЖАВНИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО. 
 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман 

GROYSMAN.EU 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

 Основни понятия, свързани с описанието на съдебната 
система; 

 Основни данни за съдебната система; 

 Негативни съдебни източници на правото: 
 РКС, обявяващи противоконституционността на закон или 

противоречието на закон на норми от МПП; 

 Решения на административните съдилища за 
незаконосъобразност на подзаконови НА. 

 Позитивни съдебни източници на правото: 
 Съдебният прецедент; 

 Задължителните тълкувателни актове на върховните съдилища; 

 Съдебната практика. 

 Недържавни източници на правото: 
 Правният обичай; 

 Недържавни източници с договорна природа. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 За съдебните източници на правото: 

 Частта за "негативните" и "позитивните" съдебни 

източници в учебника на проф. Р. Ташев - стр. 102 до 131. 

 Колев, Т. Теория на правото, с. 259-264. 

 За недържавните източници на правото: 

 Вж. Учебника проф. Ташев, с. 131-150. 

 Колев, Т. Теория на правото, с. 264-268. 

 Вълчев, Д. Лекции по ОТП, ч. 1, 266-288. 

 

 



НАСОКИ ЗА АНАЛИЗ 

Въпросите относно всеки разглеждан източник:  

 Пряк или не пряк?  

 Основен или субсидиарен?  

 Каква е неговата юридическа сила?  

 Каква е процедурата за приемането му? 

 

NB! Тази презентация на пръв поглед изглежда 

доста дълга. Всъщност е подкрепена с повече 

нормативни цитати и примери, за да е 

запознанството Ви с материята по-лесно. 



ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

 Юрисдикция; 

 Правен спор; 

 Компетентност; 

 Подведомственост; 

 Правоприлагане; 

 Правосъдие; 

 Правораздаване. 

 Съдебни източници на правото Защо ги 
наричаме "съдебни източници"? Защо ги делим на 
позитивни и негативни? Накърнен ли е принципът 
на разделението на властите чрез възможността за 
съществуването на съдените източници? 



БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА 
 Нормативна уредба: 

 Конституцията на РБ; 

 Закон за съдебната власт; 

 Правилник за администрацията в съдилищата. 

 Кадрови състав: 

 Чл. 16 от ЗСВ (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г.) (1) Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт, 

осигурява и отстоява независимостта, определя състава и организацията на работата на съдилищата, 

прокуратурите и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се 

намесва в нейното осъществяване. 

(3) Народното събрание избира единадесет членове на Висшия съдебен съвет, от които шестима - за 

съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Изборът по колегии се извършва между съдии, 

прокурори, следователи, хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи 

професионални и нравствени качества, съобразно тяхната професионална квалификация и насоченост. 

(4) Съдиите избират от своя състав шестима членове на Висшия съдебен съвет за съдийската колегия. 

Прокурорите избират от своя състав четирима членове на Висшия съдебен съвет за прокурорската 

колегия. Следователите избират от своя състав един член на Висшия съдебен съвет за прокурорската 

колегия. 

 

 Чл. 162. За съдия, прокурор и следовател може да се назначи лице, което има само българско 
гражданство и: 

 1. има висше образование по специалността "Право"; 

 2. е преминало стажа, определен в този закон, и е придобило юридическа правоспособност; 

 3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) притежава 
 необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за  етично 
поведение на българските магистрати; 

 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от 
 реабилитацията; 

 5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) не е дисциплинарно освободено  от 
длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на  съдебната власт; 

 6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) не страда от психическо 
 заболяване. 

 
 



ГЛАВА ШЕСТА НА КРБ 

СЪДЕБНА ВЛАСТ 

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните 
интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. 

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите 
функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и 
следователите се подчиняват само на закона. 

(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет. 

 

Чл. 118. Правосъдието се осъществява в името на народа. 

 

Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния 
касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, 
окръжни, военни и районни съдилища. 

(2) Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. 

(3) Извънредни съдилища не се допускат. 

 



Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за 
законност на актове и действия на административните 
органи. 

(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват 
всички административни актове, които ги засягат, освен 
изрично посочените със закон. 

 

Чл. 121. (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия 
за състезателност на страните в съдебния процес. 

(2) Производството по делата осигурява установяването на 
истината. 

(3) Разглеждането на делата във всички съдилища е 
публично, освен когато законът предвижда друго. 

(4) Актовете на правораздаването се мотивират. 

 

Чл. 122. (1) Гражданите и юридическите лица имат право 
на защита във всички стадии на процеса. 

(2) Редът за упражняване правото на защита се определя 
със закон. 

 

 



Чл. 123. В определени от закона случаи в 

правораздаването участват и съдебни заседатели. 

 

Чл. 124. Върховният касационен съд осъществява 

върховен съдебен надзор за точно и еднакво 

прилагане на законите от всички съдилища. 

 

Чл. 125. (1) Върховният административен съд 

осъществява върховен съдебен надзор за точното и 

еднакво прилагане на законите в административното 

правораздаване. 

(2) Върховният административен съд се произнася по 

спорове за законността на актовете на Министерския 

съвет и на министрите, както и на други актове, 

посочени в закона. 



СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА НА СЪДИЛИЩАТА 

В БЪЛГАРИЯ 



“НЕГАТИВНИ” СЪДЕБНИ ИЗТОЧНИЦИ. КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ НА 

ЗАКОНИТЕ И ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА МС 

И МИНИСТРИТЕ.  

 Решение на КС за обявяване на противоконституционност. Решения за 

обявяване на несъответствие с норми на МПП: 

Чл. 149. (1) Конституционният съд: 

2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на 

законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на 

президента; 

4. произнася се за съответствието на сключените от Република България 

международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за 

съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право 

и с международните договори, по които България е страна; 

Чл. 151. (1) Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство 

повече от половината от всички съдии. 

(2) Решенията на Конституционния съд се обнародват в "Държавен вестник" в 

15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в сила три дни след 

обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от 

деня на влизането на решението в сила. 

(3) Частта от закона, която не е обявена за неконституционна, запазва 

действието си. 



РЕШЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТНОСНО 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПОДЗАКОНОВИ НА – УРЕДБА В АПК: 

Предмет на оспорване  

Чл. 185. (1) Подзаконовите нормативни актове могат да се 
оспорват пред съд. 

(2) Подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени 
изцяло или в отделни техни разпоредби.  

Право на оспорване 

Чл. 186. (1) Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат 
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или 
законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от 
него или за които той поражда задължения. 

(2) Прокурорът може да подаде протест срещу акта.  

Безсрочност на оспорването  

Чл. 187. (1) Подзаконовите нормативни актове могат да бъдат 
оспорени без ограничение във времето. 

(2) Последващо оспорване на подзаконов нормативен акт на 
същото основание е недопустимо. 



РЕШЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТНОСНО 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПОДЗАКОНОВИ НА – УРЕДБА В АПК: 

Подсъдност и състав на съда  

Чл. 191. (1) Подзаконовите нормативни актове се оспорват пред 
Върховния административен съд, който разглежда делото в 
състав от трима съдии. 

(2) Подзаконовите нормативни актове на общинските съвети се 
оспорват пред съответния административен съд, който разглежда 
делото в състав от трима съдии. 

 

Действие на решението за отмяна на подзаконовия 
нормативен акт  

Чл. 195. (1) Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен 
от деня на влизането в сила на съдебното решение. 

(2) Правните последици, възникнали от подзаконов нормативен 
акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, 
се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от 
три месеца от влизането в сила на съдебното решение. 



РЕШЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТНОСНО 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПОДЗАКОНОВИ НА – УРЕДБА В АПК: 

Обнародване на съдебното решение  

Чл. 194. Съдебното решение, с което се обявява 

нищожност или се отменя подзаконовият нормативен 

акт и срещу което няма подадени в срок касационна 

жалба или протест или те са отхвърлени от 

второинстанционния съд, се обнародва по начина, по 

който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня 

на обнародването му. 



„ПОЗИТИВНИ“ СЪДЕБНИ ИЗТОЧНИЦИ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА, 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И ВАС. СЪДЕБЕН ПРЕЦЕДЕНТ.  

 Съдебният прецедент: вече сме изучавали този 

въпрос във връзка със семейството на Общото 

право. 

 Съдебната практика: 

 Спорен характер на природата й като ИП. 

 Какво представлява съдебната практика? 

 Коя съдебна практика наричаме "трайна"? 

 Кое кара съдиите да възприемат разрешенията на своите 

колеги по други дела? 

 При «противоречива или неправилна практика по 

тълкуването и прилагането на закона» - нужда от 

тълкувателен акт на върховните съдилища.  



ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Чл. 124. (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването 
и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото 
събрание на: 

1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния 
касационен съд; 

2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд; 

3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) наказателната, 
гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд; 

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) колегия във 
Върховния административен съд; 

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) колегиите във 
Върховния административен съд. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) При противоречива или 
неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на 
двете съдилища, включително командированите приемат съвместно 
тълкувателно постановление. 

 

 Защо са необходими задължителни тълкувателни актове? 

 За кого са задължителни тълкувателните решения, а тълкувателните 
постановления? 

 

 



НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН ПРИМЕР 

 Неясни разпоредби: 

Чл. 116. НК – уреждане на квалифицирани (по-тежко наказуеми) състави на убийство (1) За 

убийство: 

5. на лице, което се намира в безпомощно състояние; 

6. по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за 

убития или с особена жестокост; 

наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или 

доживотен затвор без замяна. 

 Задължителни тълкувания, дадени от някогашния Върховен съд с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 16.12.1957 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – тълкуван е 

НК от 1951, но тези положения се използват и днес: 

15. Под опасност за живота на мнозина се разбира създадена опасност за 

живота на повече от едно лице. А под особено мъчителен начин за убития 

се разбира начин, който причинява изключителни страдания на жертвата; 

като лишаване от живот: чрез рязане на части от тялото на жертвата, с 

отрова, която причинява особени страдания, с множество удари, чрез 

постепенно задушаване и др. 

17. Под безпомощно състояние по смисъла на чл. 127, т. 9 НК [от 1951] се 

разбира такова състояние, при което жертвата не може да окаже съпротива 

на дееца. Такива престъпления са: лишаване от живот на дете, на тежко 

болен, на лице, което спи; и др. 



ПОНЯТИЕТО „НЕДЪРЖАВЕН ИЗТОЧНИК НА 

ПРАВОТО“ 

 Защо наричаме тези ИП „недържавни“? 

 Има ли разлика между „създаване“ и „възникване“ на 

правото? 

 Каква е ролята на различните познати Ви 

недържавни източници в системата на правото? 

 Правният обичай като основен пример за 

„недържавен“ източник на правото. 

 Правна доктрина: 

 Как се създава? 

 Къде се съдържа? 

 Защо се зачита? 

 Защо я квалифицираме като източник на правото? 



ПРАВНИЯТ ОБИЧАЙ 

За да Ви упътя в търсенията Ви относно 

недържавните източници на правото, изкушавам се да 

Ви задам следния въпрос, формулиран някога от 

Хораций (Quintus Horatius Flaccus): "Каква е ползата 

от закони там, където няма добри нрави? Какво 

означават пустите закони без обичаите?" В тази 

връзка един от най-известните ни колеги - самият 

Цицерон, използвайки все същата латинска дума за 

обичая - Consuetudo продължава: Consuetudo est 

altera natura - Навикът е втора природа. Ако навикът е 

човешка привичка, то какви общи черти обаче ще 

намерим с привичките на обществото - обичаите? 



ПРАВНИЯТ ОБИЧАЙ 

 Consuetudo (обичай) Източник на римското частно 

право. Признаването на валидността и 

задължителната сила на опредлен обичай е основано 

върху съществуване на две предпоставки за 

продължителност на прилагането: времетраене на 

определено ползване или на специфично поведение 

(longa consuetudo) и придаване на задължителна сила 

от страна на мнозинството на тази практика (opinio 

necessitatis). - РИМСКО ПРАВО - РЕЧНИК НА 

ОСНОВНИТЕ ТЕРМИНИ, ciela. Net. 

 Условия за съществуването на обичая: 

 Трайно спазване; 

 Съзнание за задължителност. 



ПРАВНИЯТ ОБИЧАЙ В БЪЛГАРСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 ГПК: Чл. 5. Съдът разглежда и решава делата според 
точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни 
или противоречиви - според общия им разум. При липса на 
закон съдът основава решението си на основните начала на 
правото, обичая и морала. 

 ТЗ: Чл. 288. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) За неуредените с 
този закон положения за търговските сделки се прилагат 
разпоредбите на гражданското законодателство, а при 
непълнота и в него - търговските обичаи. При различия в 
търговските обичаи се прилагат обичаите по 
местоизпълнението. Чл. 20. При тълкуването на договорите 
трябва да се търси действителната обща воля на страните. 
Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни 
с други и всяка една да се схваща в смисъла, който 
произтича от целия договор, с оглед целта на договора, 
обичаите в практиката и добросъвестността. 



ПРАВНИЯТ ОБИЧАЙ В БЪЛГАРСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. 
- ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.) В сила от 01.01.1971 г. Срок и 
маршрут Чл. 145.  

(1) Превозвачът трябва да извърши превоза в уговорените 
срокове, а при липса на уговорка - в обичайно приетите 
срокове.  

(2) Отклонението от определения маршрут поради оказване 
на помощ и спасяване на човешки живот, кораби и товари по 
море или по друга уважителна причина не се счита за 
нарушение на договора за превоз. Превозвачът не отговаря за 
произлезлите от това щети.  

Прилагане на обичаи Чл. 303. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) 
При липса на уговорки или непълноти на закона диспашорът 
се ръководи при определяне вида на аварията, изчисляване 
размера на общата авария и съставяне диспаша от 
международните обичаи на търговското корабоплаване. 



ПРАВНИЯТ ОБИЧАЙ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

 

РЕШЕНИЕ № 1555 ОТ 23.05.1977 Г. ПО ГР. Д. № 414/77 Г., II Г. О. 

КОГАТО НА СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО СЛЕД СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК ТРЕТИ ЛИЦА ДАРЯВАТ, ПРИДОБИТОТО ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ ПО 

НАЧАЛО Е ЗА СЕМЕЙСТВОТО. ДАРЕНИЕТО ПО ЧЛ. 13, АЛ. 2 СК Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ И ТО ТРЯБВА ИЗРИЧНО ДА Е ЗА ЕДИНИЯ ОТ 

СЪПРУЗИТЕ. 

ЧЕИЗЪТ Е ИНДИВИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА НЕВЕСТАТА ОТ ПРЕДИ БРАКА. 

Чл. 13 СК 

  

С решението на Л. районен съд е отхвърлен искът за собственост на вещи - чеиз на жената, невлизащи в имуществената общност по чл. 13 

СК. Окръжният съд е оставил в сила решението на районния съд. 

В предложение на председателя на ВС на НРБ се изтъква, че съдът по съществото е приел, че ищцата е притежавалавещите, предмет на 

иска, от преди брака, те били чеиз, но понеже са занесени в ресторанта и там показани на свекървата, това означавало, че се даряват двамата 

съпрузи. Не били обсъдени данните за показване чеиза по настояване на свекървата. Застъпва се становището, че чеизът не е дар и че той не 

влиза в общността. 

Предложението е основателно. 

Решението е незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения. Районният съд, за да отхвърли иска 

по чл. 13, ал. 2 СК - за установяване, че вещите, предмет на исковата молба, са лични от преди брака на съпругата и ответника (чеиз), - 

приема, че вещите са подарени на сватбеното тържество и като такива са станали "обикновена собственост на основание на дарение", а 

надарени са двамата съпрузи 

. Изводът за обикновена съсобственост съдът по съществото прави от обстоятелството, че по обичай младоженците протегнали ръце, хванали 

се един за друг с протегнати ръце и върху тях са слагали даровете от родителите на булката, от родителите на ответника и от други роднини. 

Така приетото, както е "установено", е грубо изопачаване смисъла на закона (Семейния кодекс) и на обичая като израз на народното 

колективистично съзнание. Ако е вярно, че върху протегнатите ръце на двамата младоженци, сключили преди това граждански брак, се слагат 

дарове, в момента подарявани вещи, собственост (дотогава) на трети лица, налице е придобиване през време на брака, а с това настъпва 

последица по алинея първа на чл. 13 СК - обща безделна и неделима собственост, част от имуществената общност на съпрузите. В никакъв 

случай не може да се говори за обикновена съсобственост (дялова) на основание на дарение. По силата на чл. 13, ал. 1 СК всяко 

придобиване, т. е. всеки придобивен способ, с който става преминаване на собствеността, води до имуществена общност. Дарението на 

единия е изключение по чл. 13, ал. 2 СК, а дарението на двамата от трето лице не е изключение от правилото на общността. Като е приел, че 

се касае в случая до дарение с последица обикновена съсобственост между съпрузите, възникнала във време на брака и по повод на самия 

брак, съдът е постановил решение в противоречие със закона. 

Решението е незаконосъобразно и в друг смисъл. Прави се смешение при самото субсумиране по чл. 188, ал. 2 ГПК на обсъжданите данни към 

закона. Както се знае, субсумирането, подвеждането на установените факти към прилагания закон е най-важната част от разрешаването на 

спора. В случая съдът, като обсъжда показанията на св. Ц. Р., цитира записания в протокола израз: "Занесохме чеиза и започна да се дарява 

булката с нейния чеиз." От този объркан израз, казан от неразбиращото закона и обичая лице, съдът прави важния за спора извод, че се касае 

до дарение в момента на сватбеното пиршество от трето лице. Не е възможно да е налице чеиз и този чеиз да служи за даряване, т. е. чеизът 

като лична собственост от преди брака не може да бъде подаряван на същото лице, което е негов притежател. Полагането на чеиза на ръцете 

на собственика на сватбеното тържество няма правно действие на дарение. Съпругът на собственика не може да бъде дарен от това, че се 

спазва ритуалът на хванатите ръце. За да има дарение, това трябва да стане от собственик на полаганата вещ, а щом тази вещ е от чеиэа, от 

рубата, както това е наречено с диалектен израз, спрямо младоженеца не е могло да има дарение. Ритуалът на трапезата по време след 

сключването на брака не измества ясното правило на закона, гласуван от Народното събрание. Като е нарушил съществено чл. 188, ал. 2 ГПК 

и като е отдал на ритуала правно действие на дарение и за двамата съпрузи, съдът по същество е издал незаконосъобразно решение. 

  
 

 



ПРАВНИЯТ ОБИЧАЙ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 
РЕШЕНИЕ № 2736 ОТ 11.03.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 11745/2007 Г., VІ ОТД. НА ВАС 

 

...А според чл. 114, ал. 3 ЗЗД за вземания от непозволено увреждане давността почва да тече от откриването на 

дееца. Законодателят не е дал отговор на въпроса от кой момент започва да тече давността в случаите, при които 

самото непозволено увреждане е открито в един по-късен момент от неговото осъществяване.  

Но според чл. 4, ал. 1, изр. 2 ГПК при липса на закон съдът основава решенията си върху обичая и 

основните начала на правото и справедливостта. И обичая, и справедливостта повеляват в случая да бъде 

приложено правилото на чл. 114, ал. 3 ЗЗД. Основаното на това правило решение на касационния жалбоподател 

е било законосъобразно. Затова като е отменил това решение, Великотърновският окръжен съд е постановил 

решението си в нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК, поради което това 

решение следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго, с което жалбата на Ваня 

Симеонова Петкова срещу решението на касационния жалбоподател бъде отхвърлена като неоснователна. 

 

РЕШЕНИЕ № 21 ОТ 29.02.2000 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

  

Съгласно чл. 14.2. от Общите условия предварително уведомяване на абонатите в случаите на планирано 

прекъсване на предоставянето на телефонни услуги по технически и експлоатационни причини се осъществява чрез 

средствата за масова информация. Тази клауза е изцяло в противоречие с основни принципи на българското 

гражданско и търговско право, изискващо конкретно уведомяване на едната страна по договора в случаите, в които 

за другата страна временно е невъзможно да изпълнява своите задължения. 

 

Не може да се приеме изразеното в становището на БТК, ЕАД твърдение, че използването на 

информационните средства за съобщаване на планирани и аварийни прекъсвания на предоставяните 

услуги представлява търговски обичай по смисъла на чл. 288, чл. 299, ал. 1 и чл. 300 от ТЗ. Търговският обичай 

е правило, трайно прилагано със знанието за неговата необходимост, което се признава и гарантира от държавата. 

В посочените в становището на БТК чл. 299, ал. 1 и чл. 300 от ТЗ се предвижда именно такова признаване от 

държавата на прилагането на търговския обичай, но тези текстове регулират случаи, които нямат нищо общо с 

прилагането на Общите условия при сключването на договори - определяне на уговорки от трети лица (чл. 299) и 

допълване на договора от съда (чл. 300). 

 

 



НЕДЪРЖАВНИ ИП С ДОГОВОРНА ПРИРОДА 

 Нормативни съглашения: 

 Колективни трудови договори; 

 Националният рамков договор, сключван между НЗОК и 

лекарските организации; 

 Вътрешни актове на корпоративни сдружения: 

 Какво означава понятието «корпоративно сдружение»; 

 Дайте примери за корпоративни сдружения в българското 

право; 

 Защо считаме тези актове за ИП? 

 Масови договори: 

 Договори при общи условия; 

 Типови договори. 

 



ЗА ДОГОВОРИТЕ ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ 

16. ЗЗД (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Когато предложението включва 
общи условия, приемането е действително, ако съдържа писмено 
потвърждение на общите условия. 
При несъответствие между вписани уговорки и уговорки в общите условия 
имат сила първите, макар и вторите да не са заличени. 
При договори с продължително изпълнение изменяването или заменяването 
на общите условия има сила за насрещната страна по заварен договор само 
ако й е било съобщено и ако тя не е заявила в дадения й писмено 
достатъчен срок, че го отхвърля. 
 
ТЪРГОВСКА СДЕЛКА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл. 298. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) (1) Търговецът може да установи 
отнапред общи условия за сключваните от него сделки. Те стават 
задължителни за другата страна, когато тя: 
1. заяви писмено, че ги приема; 
2. е търговец и ги е знаела или е била длъжна да ги знае и не ги оспори 
незабавно. 
(2) Когато за действителността на сделката е предвидена писмена форма, 
установените от търговеца общи условия обвързват другата страна само ако 
са й били предадени при сключването. 
(3) При несъответствие между уговореното от страните и общите условия 
има сила уговореното. 



ПОНЯТИЕТО „ТИПОВ ДОГОВОР“ 
 

НАРЕДБА ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМЕН ДОСТЪП ДО МРЕЖИТЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ НА 

УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ 

 

Приета с ПМС № 73 от 04.04.2008 г. 

 

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г. 

Чл. 6. (1) Оператор, получил искане за сключване на договор за достъп до мрежата си от друг оператор, е длъжен да го 

разгледа в 45-дневен срок от датата на получаване на искането и да предостави на другия лицензиран пощенски 

оператор информация за технически и технологични възможности и финансови условия за свързване на мрежите въз 

основа на съгласувания от Комисията за регулиране на съобщенията  

типов договор. 

(2) При постигане на съгласие относно искането по ал. 1 в срок не по-дълъг от два месеца от датата на постъпилото 

искане операторите сключват договор за взаимен достъп. 

(3) В случай че оператор откаже достъп до мрежата си, той е задължен да представи писмено мотивите си и 

съответните доказателства по конкретното искане на оператора, поискал достъп, в 45-дневен срок от датата на 

получаване на предложението. 

 

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

  

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Кредитите по този закон се предоставят от банки, 

сключили с министъра на образованието, младежта и науката  

типов договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във връзка с участието в системата за 

кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа. 

(2) Покана за сключване на договор по ал. 1 се обнародва ежегодно не по-късно от 30 април в "Държавен вестник". В 

случаите по чл. 7, ал. 3 се обнародва и измененият типов договор. 

(3) Предложението за сключване на договор може бъде прието в двумесечен срок от обнародването на поканата. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Всяка банка може да прекрати едностранно договора с писмено 

изявление до министъра на образованието, младежта и науката в срок до 30 април на съответната година. 

Прекратяването има действие от 30 юни на същата година. Банката запазва правата и задълженията по договори за 

кредит, сключени преди прекратяването. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Банките, подписали договор с министъра на образованието, 

младежта и науката, се включват в публичен електронен регистър, достъпен от електронната страница на 

Министерството на образованието, младежта и науката. 

 



SOFT LAW 
 SL представлява правила за поведение, които обаче нямат 

обвързващ характер. Те биват разработвани като 
препоръчителен стандарт за поведение; желан, но не 
задължителен стандарт за поведение; стандарт, на който 
страните биха могли да се позоват. Създавани най-често 
от самите страни, тези правила се превръщат в форма на 
правна саморегулация. 

 Примери: 
 [В договорното право] Самите страни в договорните си 

отношения решат да се позоват на тези правила и така се 
договорят да ги използват (тоест се задължават да ги спазват) 
помежду си; 

 [В правото на Европейския съюз] Органи на публичната власт 
чрез тях формулират препоръчителни модели за поведение, 
чието спазване приветстват от страна на правните субекти. Така 
формулирани препоръчителните правила показват насоката на 
водената политика; 

 [В международното публично право] Тези стандарти за 
поведение могат да представлят и политически декларации, 
които се правят от държавите, за да бъдат заявени определени 
намерения, но без да се вземат юридически задължения за 
тяхното реализиране. 



ПРИМЕР ЗА SOFT LAW: ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДОГОВОРНО 

ПРАВО (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) - НЕДЪЖАВЕН 

ИЗТОЧНИК НА ПРАВОТО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ SL И ПРИЛОЖИМ ВЪЗ ОСНОВА НА ВОЛЯТА 

НА САМИТЕ СТРАНИ (ИЗРИЧНА ДОГОВОРНА КЛАУЗА). 

 Принципите са създадени от водещи учени-
юристи от цяла Европа; Те имат доктринален 
произход и обобщават добри договорни 
практики като своеобразен връх на 
европейските традиции в договорното право; Те 
нямат задължителен характер, а са частна 
кодифицикация, с която страните по един 
договор могат да се задължат да се 
съобразяват. 

 Линк към българския превод, направен от доц. 
Кристиан Таков: http://www.christiantakoff.com/wp-
content/uploads/soft_law/PECL_EN_BG_Footnotes
.pdf 
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ПРИМЕР ЗА SOFT LAW: ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДОГОВОРНО 

ПРАВО (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) - НЕДЪЖАВЕН 

ИЗТОЧНИК НА ПРАВОТО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ SL И ПРИЛОЖИМ ВЪЗ ОСНОВА НА ВОЛЯТА 

НА САМИТЕ СТРАНИ (ИЗРИЧНА ДОГОВОРНА КЛАУЗА). 

ТАКОВ, КРИСТИАН - ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДОГОВОРНО ПРАВО (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) КРАТКО 

ПРЕДСТАВЯНЕ (ОТКЪС), Автор: д-р Кристиан Таков, Публикувано в сп. "Търговско право", бр. 1, 2005, стр. 5 – 13, Публикувано в Сиела 

Норми, 28.02.2011 г. 

 

КАКВО НЕ СА ПРИНЦИПИТЕ? 

 

PECL не са нормативен акт. Зад тях не стои държавен суверенитет, който да ги е създал или потвърдил. 

PECL не са законодателство на Европейския съюз - те не са нито регламент, нито директива. Или поне още не са. 

PECL не са международна конвенция - няма държава, която да ги е "приела" или да се е "присъединила" към тях. Такава възможност 

впрочем не се и предвижда. 

PECL, най-сетне, не са съвършени. Защото са живи, защото са резултат от смесване на множество "правни раси", а не са "чистопородна" 

инцестна селекция от разрешения на "най-добра" правна система. Те не са застинал правен монумент, който очаква безпрекословно 

преклонение, лъха на старост и буди досада. Напротив - те очакват собственото си доразвиване (чл. 1:106 PECL). 

 

КАКВО СА ПРИНЦИПИТЕ? 

 

Принципите са частна кодификация. Принципите са оптативни норми (soft law), т.е., правила, които страните могат да изберат за приложимо 

право за сключения между тях договор. Разбира се, доколкото съответното национално право допуска това5. 

Принципите са "виртуален кодекс" на европейското договорно право. Те могат да служат като показател на посоката, в която националният 

законодател може да поеме при евентуална промяна на вътрешното си право. Без обаче да е задължен да го прави. Поне засега. 

Принципите предлагат правила за случаите, в които националното право не дава отговор на даден въпрос или съдържа незадоволително 

разрешение (чл. 1:101, ал. 4 PECL). 

С Принципите може да се уеднаквява правораздаването, да се установяват общи разбирания за отделни правни институти и така да се 

постигат единни разрешения на сходни случаи (подобно на доктрината stare decisis в англосаксонската правна система и подобно на 

повелята на чл. 5, 39, 80 и 91 ЗСВ за еднакво правоприложение). Но не в рамките на отделни национални държави, а на цяла Европа. 

Принципите са дете на доктрината, което е призвано да надмине родителя си. "Унизителното състояние на юриспруденцията - 

деградирането й до национална наука" (R. v. Jhering) може да се преодолее чрез обединяването на правната доктрина; оттам - на 

преподаването на правото в университетите, а оттам - и на правоприложението. Това може да стане около общите идеи, закрепени в PECL. 

Принципите са тържество на bonum et aequum над позитивизма в правото. Те са въплъщение на абстрактното и отрицание на 

казуистичното; те са надделяване на "добросъвестността и почтеността в оборота" (чл. 1:106, ал. 1 и чл. 1:201 PECL) над формалното. 

Принципите дават на правоприложителя свобода, която плаши с почти безпределието си, която обаче му е нужна, за да може да бъде 

справедлив. Те преливат власт от законодателя към съда; отричат фикцията за мъдростта на нормотвореца и се доверяват на 

юрисдикцията6. 

Принципите са най-сетне компромис между понякога неразрешимите различия в правните системи на Европа. 
 


