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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание тринадесетия брой на Юридически
барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България.
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”.
Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право
от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Досега бяха представени дванадесет броя на Юридически барометър.
Те са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org.
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Методологията за провеждане на изследването представлява система
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване на правни норми от Народното събрание и от органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите
и подзаконовите нормативни актове; вето на Президента, тълкувателна
дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; практика на Европейския съд по правата на човека.
Тринадесетия брой на Юридически барометър продължава изследването на състоянието и развитието на правния ред за периода януари
– юни 2016 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Тема на настоящия брой е „Защита на правата на потребителите“.
Специален гост на броя е г-н Димитър Маргаритов – председател на
Комисията за защита на потребителите.
Специално благодарим на Комисията за защита на потребителите и
работещите в нея експерти за съдействието и препоръките при разработването на темата на броя.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Уважаеми Потребители,
Позволявам си да се обърна по този начин към авторитетната аудитория на изследването Юридически барометър не само, защото това
със сигурност е единственото универсално обръщение. А защото още
в началото ми се иска да споделя идеята, че макар то на пръв поглед
да изглежда нестандартно за този формат, зад него всъщност се крие
неподозирана сила. Екипът на Юридически барометър за пореден път
се спира на тема, която е колкото актуална и важна, толкова и интересна и широкообхватна. Тя засяга динамично променящи се отношения,
които е необходимо да бъдат регулирани преди всичко от адекватни
правни, но и социални норми. Изследването й е истинско предизвика-
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телство и защото става дума за взаимодействия, в които гражданите
влизат ежедневно и се очаква те да са достатъчно подготвени за тях, но
понякога се оказва, че това не е така.
За значимостта на потребителската защита свидетелства развитието
на нормативната уредба – от изпълнявалите функцията на защита на
потребителите закони от древността, през юридически актове в Средновековието до законодателството от най-ново време, което продължава да се изменя и адаптира към съвременните реалности.
Потребителската защита исторически възниква като средство за предпазване на икономически по-уязвимата страна в отношенията на пазара. В съвременната практика въпросът все повече е този за намирането на баланс в защитата на правата и на двете страни. Така е, защото
развитието на свободната икономика зависи силно от потреблението
и поради това не следва да се създават пречки пред това развитие. На
свой ред то поражда допълнителна необходимост от подходящи решения за преодоляване на рисковете за потребителите. Въпросът е как да
се насърчат свободната търговия и конкуренцията, без това да застрашава здравето, сигурността и икономическите им интереси. Те трябва
да бъдат защитени от вредни продукти, несправедливи договорни отношения, нелоялни търговски практики, а в днешно време и от капаните
на новите предизвикателства на пазара.
Все повече са сферите на взаимодействие между потребителите и търговците. Увеличават се начините, по които те могат да осъществят контакт и да сключат сделка. А това неминуемо създава условия за възникване на рискове от различни нарушения на законодателството, които
да увредят интересите на гражданите.
Особено важен е въпросът за санкционния апарат при неспазване на
установените норми, който през годините се проявява под различна
форма. Когато говорим за санкции, винаги възниква въпросът кое би
било справедливо при едно или друго нарушение. По-важно е, мисля, в
този процес принципът да се изразява в онова, за което говори и Сенека – наказанието се налага не само защото е извършена простъпка, а
за да не бъде извършвана тя занапред.
Друг съществен аспект на проблематиката е как контролните органи,
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неправителственият сектор, браншовите организации си взаимодействат, за да прилагат и усъвършенстват нормативната уредба и да подпомагат взаимоотношенията между гражданите и икономическите оператори така, че да се постигне висока степен на защита на интересите на
всяка от страните в името на установяването на стабилни икономики.
Ако специално създадените институции са призвани да осъществяват
държавен контрол, който включва ясно очертани правомощия, то неправителствените организации, възникнали като естествен регулатор,
допълващ ролята на държавата за преодоляване на несъвършенствата
на пазара, разполагат с по-голяма свобода на средствата и методите
за въздействие.
Националният орган в Република България, който има функционална
компетентност в сферата на потребителската защита, е Комисията за
защита на потребителите (КЗП). По отношение на нелоялните търговски практики тя осъществява административен контрол върху целия
вътрешен пазар. Важни нейни функции са предотвратяване на разпространението на опасни стоки на пазара, премахването на неравноправни клаузи от договори с общи условия на доставчици на услуги в
различни сфери на икономиката, контрол на продажбите от разстояние
и др. По отношение на някои стоки и услуги КЗП осъществява своите
правомощия съвместно с други държавни органи, като работи в тясно
сътрудничество и с неправителствени организации. Съществена част
от дейността на институцията е съдействието при разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и др.
В последните периоди се открояват няколко положителни тенденции,
както по отношение на превантивната функция на Комисията, така и
във връзка с осъществявания от нея контрол. В резултат на все позадълбочените проверки на контролния орган, се наблюдава спад на
нарушенията с около 10%. Все повече са случаите на ранно установяване и забрана на нелоялни търговски практики или предотвратяване
вноса на доказано опасни стоки на територията на страната, което е
особено важно с оглед на това, че България е външна граница за общоевропейския пазар. В последно време Комисията има и сериозни
пробиви на най-проблематичните в продължение на години пазари,
като този на телекомуникациите например.
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Повишената ефективност на институцията и провежданите информационни кампании към потребителите и търговците доведе до по-активно поведение и на двете страни. Продължава да нараства броят на
гражданите, които търсят връзка с КЗП, като все по-често поводът е
консултация за правата, а не непременно необходимост от съдействие
във връзка с възникнал казус. От своя страна, търговците са по-склонни да преустановяват констатираните от контролния орган нарушения
без да се стига до съд. Нещо повече – те все повече въвеждат добри
практики в своята дейност, за да удовлетворят в по-голяма степен очакванията на потребителите – което е типично за развитите пазари в
света.
Специален акцент заслужава въпросът за доброто взаимодействие
между отделните институции и организации, призвани да защитават
потребителите, и в контекста на появата на нови тенденции на пазара
– онлайн търговията, която продължава да набира скорост в световен
мащаб, и споделената икономика – една реалност, която не можем да
игнорираме.
С други думи, въвлечени сме да участваме в много интересни и важни
процеси, които касаят всеки от нас всеки ден. Дали потребителите, търговците, контролните органи, гражданските и браншовите организации
заедно ще открият подходящите начини да отговорят на „провокациите” на новото време, за да гарантират коректен и лоялен пазар, е найсериозното предизвикателство през следващите години.
Димитър Маргаритов
Председател на КЗП
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I. законодателна
дейност

П

рез периода януари – юни 2016 г. в Държавен вестник са обнародвани 75 закона (табл. 1), от които: 6 нови, 41 закона за изменение и допълнение (ЗИД) и 28 ратификации. Средният брой
закони, приемани месечно, е между 12 и 13. В сравнение с предходния 6-месечен период (юни – декември 2015 г.) Народното събрание
е приело с 11 закона по-малко. В сравнение обаче с данните за обнародваните закони през първото шестмесечие на съответната година
прави впечатление, че през настоящия период са обнародвани значително по-голям брой закони – само през периода януари – юни 2011
г. Народното събрание е приело повече закони (88 закона). Броят на
ратификациите – 28, е най-голям за всички изследвани шестмесечни
периоди, еднакъв с този през периода юли – декември 2010 г.
Спрямо същия период на предходната година (януари – юни 2015 г.)
приетите и обнародвани в Държавен вестник закони са с 23 повече.
От периода януари – юни 2013 г. се забелязва отчетлива тенденция на
нарастване на средния брой закони, приети за първото шестмесечие
на годината, и връщане към стойностите през 2010 и 2011 г.
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Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

юли - декември 2012 г.

84

5

59

20

януари - юни 2013 г.

36

3

19

14

юли - декември 2013 г.

63

3

44

16

януари – юни 2014 г.

48

5

34

9

юли - декември 2014 г.

41

4

17

20

януари - юни 2015 г.

52

4

37

11

юли - декември 2015 г.

86

15

48

23

януари - юни 2016 г.

75

6

41

28

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

1.2. През периода януари – юни 2016 г. са обнародвани 6 нови закона. Ако бъде изключено предходното шестмесечие с приети 15 нови закона, което доведе до лидерство на цялата календарна 2015 г. по брой
приети нови закони от началото на изследването, то натрупаните данни
за останалите анализирани периоди показват, че Народното събрание
приема средно по 5 нови закона на шестмесечие. Ако включим пред
ходното шестмесечие в общата статистика обаче, ведно с настоящия
изследван период, средният брой нови закони, приемани на шестмесечие, е малко над 6.
Четири от новите закони уреждат за първи път дадена материя, като
3 от тях транспонират във вътрешното законодателство норми на правото на Европейския съюз – Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда,
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различни от мерките, изискващи задържане, Закон за електронната
идентификация и Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
Законът за обществените поръчки, който отмени досега действащия
едноименен закон, урежда по нов начин материята в областта на обществените поръчки, като транспонира и две директиви в тази материята – Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна
на Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите
на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Доколко измененията и допълненията действително са толкова многобройни или съществени, за да
оправдаят приемането на изцяло нов закон, ще се засегне в Анализа
на някои по-важни закони (т. II).
Приемането на последния от приетите през периода нови закони – Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, е резултат от преценката
на законодателя да обособи основните проблеми на защитата от дискриминация на основание на пол в отделен закон. Като допълнителен
аргумент за внасянето на проекта вносителите изтъкват поети от България международни ангажименти.
1.3. През периода, изследван в настоящия анализ, са обнародвани 41
ЗИД. Те реално изменят и допълват 37 закона, защото 4 от законите са
изменени и допълнени с по два ЗИД през периода (табл. 2). Видно от
данните в табл. 2, от началото на изследването има 6-месечни периоди, в които не се срещат закони, изменени с повече от един ЗИД, но
тези периоди са характерни и с по-слаба законодателна активност като
цяло. Затова показателен е средният брой закони, които са изменяни с
повече от един ЗИД за шест месеца, на база на всички изследвани до
момента 6-месечни периоди, а той показва, че между два и три закона
през всяко шестмесечие се променят с повече от един самостоятелен
ЗИД, което не сочи за дългосрочно, всеобхватно и стабилно планиране
на промените в законодателството.
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Таблица 2

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
Бр. закони,
изменени
с ПЗР на
приетите
закони

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

69

108

25

231

296

22

38

158

210

2

19

27

101

146

25

0

16

13

138

163

юли - декември 2012 г.

52

6

30

35

141

193

януари - юни 2013 г.

19

0

14

12

163

182

юли - декември 2013 г.

38

5

26

26

193

231

януари – юни 2014 г.

34

0

17

23

101

135

юли - декември 2014 г.

16

1

9

7

54

70

януари - юни 2015 г.

32

5

21

19

150

183

юли - декември 2015 г.

46

2

28

26

212

258

януари - юни 2016 г.

37

4

12

24

100

137

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени
с повече от
1 ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

януари - юни 2010 г.

39

4

13

юли - декември 2010 г.

65

3

40

януари - юни 2011 г.

52

3

юли - декември 2011 г.

45

януари - юни 2012 г.

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Източник: Сиела

1.4. През първото шестмесечие на 2016 г. 1/3 от законите са изменени и допълнени повече от веднъж (както със ЗИД, така и с преходни и
заключителни разпоредби на други закони). През последните години
процентът се задържа трайно над 50 % (юли – декември 2015 – 61 %;
януари – юни 2015 г. – 65 %; юли – декември 2014 г. – 56 %; януари
– юни 2014 г. – 50 %). Въпреки големия брой като абсолютна стойност – 12 от 37 закона са изменени повече от веднъж за шест месеца,
по този показател се наблюдава намаление и данните се приближават
към нивата от януари – юни 2010 г. и януари – юни 2011 г.
Интересно е да бъде отбелязано, че този път няма изявен лидер по
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брой изменения и допълнения за изследвания период. За разлика от
данните от предишни изследвания, когато най-променяните закони
през съответното шестмесечие са били с по 4 или дори 5 изменения и
допълнения, то през месеците от януари до юни 2016 г. изследваните
закони имат най-много по 2 изменения и допълнения.
1.5. За разлика от предходния показател, по отношение на броя на законите, които са били изменени и допълнени и през предходния шестмесечен период, процентът се запазва висок – 65 % или 24 от 37 закона са изменени и допълнение и през периода юли – декември 2015 г. Тези данни
дават ясна представа за високите темпове на изменение на българското
законодателство, което на базата на всички изследвани периоди би могло
да бъде определено като трайна и нестихваща тенденция. Единственото
намаление по този показател (под 50 % закони, изменени през два последователни шестмесечни периода) е отбелязано през втората половина на
2014 г., когато се проведоха предсрочни парламентарни избори.
При събиране на броя изменения и допълнения през последните два 6-месечни периода се оказва, че законите с най-много изменения и допълнения
са: Законът за публичното предлагане на ценни книжа – с 6 изменения и
допълнения, и Кодексът на труда, Законът за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Законът за банковата несъстоятелност и Наказателният кодекс – с по 5 изменения и допълнения за една година.
Няма как да не се отбележи, че Кодексът за социално осигуряване, който обикновено заема челна позиция в тази класация, не е сред най-изменяните закони през последните два 6-месечни периода, което само
по себе си е положителен факт. През настоящия период той не е изменен нито веднъж – нито със ЗИД, нито през преходни и заключителни
разпоредби на друг закон. Юридически барометър неведнъж е имал
повод да изтъкне, че законодателната уредба в областта на социалното
осигуряване е неоправдано нестабилна и това води до несигурност в
житейските планове на гражданите.
1.6. С преходните и заключителните разпоредби на приетите 6 нови
закона и 41 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 100 други
закона (табл. 2), като така изследваният период се нарежда на трето
място след юли – декември 2014 г. и януари – юни 2010 г. по най-малък брой закони, изменени чрез преходни и заключителни разпоредби.
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Тези данни могат да се отчетат като положителен знак и като отклонение от иначе от утвърдилата се в 43-то НС практика голям брой закони
да се изменят с преходните и заключителни разпоредби на друг закон.
Общият брой на изменените и допълнени закони от януари до юни
2016 г. е 137. Изчисленията показват, че 1 закон изменя и допълва
средно по 3 други закона, което е в рамките на средните стойности,
отчетени през всички периоди, а именно – всеки закон да изменя и
допълва средно между 3 и 5 закона. През настоящия период Законът
за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси предвижда най-много промени в други закони – 24.
Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период

Бр. закони,
изм. през Бр. закони, Бр. закони,
Бр. изм. от Среден бр. Среден бр.
Общ бр. изм.
първата изм. повече изм. 10 и
2005 г. до изм. за една изм. на
и доп.
година след от веднъж повече пъти
сега
година
закон
влизане в
годишно след 2005 г.
сила

януари - юни 2010 г.

777

565

2,4

19,9

23

34

26

юли - декември 2010 г.

1237

900

2,6

19,0

43

60

41

януари - юни 2011 г.

1035

757

2,1

16,5

22

47

42

юли - декември 2011 г.

944

691

1,2

20,9

26

41

29

януари - юни 2012 г.

648

482

2,1

25,9

8

24

20

юли - декември 2012 г.

1325

1014

2,1

25,4

33

51

39

януари - юни 2013 г.

476

387

2,3

25,1

16

17

15

юли - декември 2013 г.

1052

823

2,2

27,1

21

35

29

януари – юни 2014 г.

918

736

2,2

27

17

32

26

юли - декември 2014 г.

370

291

2,1

18,5

6

15

12

януари - юни 2015 г.

831

698

2,2

25,9

15

29

25

юли - декември 2015 г.

1570

1260

2,2

34,13

17

46

41

януари - юни 2016 г.

973

787

1,8

22,6

22

34

30

Източник: Сиела
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1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване, са изменяни и допълвани общо 973 пъти или всеки средно по
около 26 пъти при средна продължителност на действието им между 14
и 15 години (табл. 3). В сравнение с предходния 6-месечен период се
забелязва спад по този показател – през юли-декември 2015 г. законите, обект на анализ, са изменяни и допълвани средно по 34 пъти всеки
при средната продължителност на действието им 17 години. Данните
за януари – юни 2016 г. са съизмерими със средните стойности от предходни години на изследването: например периодите януари – юни
2014 г. (средно по 27 изменения и допълнения на закон при средна
продължителност на действието им 11 години); юли – декември 2013 г.
(средно по 27 изменения и допълнения на закон при средна продължителност на действието им 13 години); януари – юни 2013 г. (средно по
25 изменения и допълнения на закон при средна продължителност на
действието им 10 години).
1.8. През периода януари – юни 2016 г. средногодишният брой изменения и допълнения на закон е 1,8. През изминалите изследвани
периоди този показател е относително стабилен – около 2,1 – 2,2. На
този фон първата половина на 2016 г. се откроява със по-нисък среден брой изменения и допълнения на закон заедно с юли – декември
2011 г., когато тази стойност е средно 1,2 изменения и допълнения на
закон за една година.
1.9. Общият брой на измененията и допълненията на законите, включени в изследвания период, от 2005 г. досега е висок – почти 81% от
всички изменения и допълнения (787 от общо 973) са направени през
последните единадесет години. Тридесет от законите (отново 81%) са
изменяни и допълвани повече от 10 пъти от 2005 г. Имайки предвид
средната продължителност на действие на законите – между 14 и 15
години, по-точен индикатор за интензивността на промените е броят на
измененията и допълненията след 2010 г. Затова за трети пореден път
в настоящото изследване се отчитат отделно и данните за изменения и
допълнения от 2010 г. досега. Резултатите показват, че почти 455, или
47 %, от всички изменения и допълнения в законите са направени през
последните 5 години и половина, а 18 от законите са изменени повече
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от 10 пъти след 2010 г., което доказва, че тенденцията за активна законодателна намеса през последните години е трайна.
1.10. През разглеждания период 34 от 37 закона, обект на анализ, са
изменяни и допълвани повече от веднъж годишно, което представлява
91% от законите. Процентът на законите, изменяни и допълвани повече от веднъж годишно, е трайно висок: януари – юни 2015 г. – 90 %;
юли – декември 2014 г. – 94 %; януари – юни 2014 г. – 95 %; юли –
декември 2013 г. – 95 %; януари – юни 2013 г. – 90 %.
1.11. В рамките на периода, предмет на настоящия анализ, процентът
на законите, изменени и допълнени още през първата година след обнародването им, отбелязва повишение спрямо втората половина на
2015 г. – от 37 % на 54 %. По този показател се отчита връщане към
средните стойности от всички изследвани периоди, които са около 50%
от законите. Значително по-голям брой изменени и допълнени закони
през първата година след обнародването им спрямо средните стойности се отбелязва през януари – юни 2013 г., а именно – 84 % от изследваните закони. Макар че през настоящото шестмесечие не се отчита
такова впечатляващо повишаване, самите средни стойности, които
показват, че константно около половината от законите се изменят още
през първата година след обнародването им, илюстрират достатъчно
категорично липсата на прецизност в законодателния процес и недобра оценка на ефектите от действието на новите законови норми.
1.12. Сред законите, които са обект на изследване през периода януари – юни 2016 г., само един закон е изменян или допълван, преди да
влезе в сила – Законът за ветеринарномедицинската дейност. Както
неведнъж е отбелязвано в Юридически барометър, този подход е много показателен за недостатъците на законодателния процес – недобра
подготовка на законопроектите, недообмислени законодателни решения, липса на реална преценка за сроковете, в които определени нови
норми могат да започнат да се прилагат на практика и т.н.
1.13. Както беше посочено по-горе, средногодишният брой изменения
и допълнения на закон през разглеждания период е 1,8. Разбира се,
отново са налице примери за закони с по-голям коефициент на средногодишно изменение. (фиг. 1).
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Фигура 1

Топ 5 на законите с най-голям средногодишен брой
изменения и допълнения от влизането им в сила
Закон за съдебната власт, Закон за
отбраната и въоръжените сили на РБ

3.2

Закон за местните данъци и такси

3.0

Кодекс на труда, Закон за публичното
предлагане на ценни книжа, Закон за
ветеринаромедицинската дейност

2.9

Закон за енергетиката,
Закон за пътищата
Закон за ДАНС,
Закон за радиото и телевизията

2.8
2.6

Източник: Сиела

Лидери по средногодишен брой изменения и допълнения – средно с по
3,5 изменения и допълнения на година, са Законът за съдебната власт и
Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България, следвани от Закона за местните данъци и такси със средно 3 изменения и
допълнения на година и Кодекса на труда, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за ветеринарномедицинската дейност
– с коефициент 2,9.
По-големият брой изменения в Закона за съдебната власт следва да се
разглеждат в контекста на идеите за реформа на съдебната система. Част
от промените в устройствения закон на съдебната власт безспорно са
продължение на промените в Конституцията на Република България.
Честата промяна в данъчните и осигурителните закони вече не е изненада
и Законът за местните данъци и такси се явява пример за тази тенденция.
1.14. С най-малък средногодишен брой изменения и допълнения от разглежданите през този 6-месечен период закони са Законът за нормативните актове (средно 0,1 изменения и допълнения годишно), Законът за
публичните финанси (0,5), Законът за защита на животните (0,6), Законът
за регистър БУЛСТАТ и Законът за насърчаване на научните изследвания
(0,8) и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (0,9).
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Фигура 2

Топ 5 на законите с най-малък средногодишен брой
изменения и допълнения от влизането им в сила

Закон за нормативните актове
Закон за публичните финанси
Закон за защита на животните
Закон за регистър Булстат, Закон за
насърчаване на научните изследвания

0.1
0.5
0.6
0.8

Закон за мерките срещу
финансирането на тероризма

0.9

Източник: Сиела

Законът за нормативните актове е най-старият от изброените по-горе
актове и закономерно се подрежда като най-рядко променяния закон
сред всички изследвани през периода. Имайки предвид предмета на
регулиране на този закон, а именно отношенията, свързани с планирането, изготвянето, отделни елементи от фактическия състав по влизането в сила на нормативните актове (удостоверяване и обнародване),
както и тяхното тълкуване, Законът за нормативите актове предполага
по-голяма стабилност. Вторият в класацията – Законът за публичните
финанси, е сравнително нов (в сила от 01.01.2014 г.), поради което
от данните все още не могат да се направят по-категорични изводи,
но би било положително, ако в рамките на по-дълъг период той запази
ниски темпове на изменения и съответно устойчивост на предмета му
на регулиране.
Прави впечатление, че през изследвания период нито един от законите
с най-малък средногодишен брой изменения и допълнения не е обект
на повече от една промяна годишно, каквито примери са констатирани през юли – декември 2014 г., януари – юни 2013 г., юли – декември
2012 г. и януари – юни 2012 г.
1.15. Общото правило за влизане на законите в сила – 3 дни след об-
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народването им в Държавен вестник, е спазено едва в 22 от 47 закона, което представлява по-малко от половината от законите, обект на
анализ. Отново една съществена част от законите, без сериозни основания, влизат в сила от деня на обнародването им. След отбелязаното
намаление по този показател в рамките на предходните три 6-месечни
периода (от 43 % през юли – декември 2014 г. до 24 % през юли – декември 2015 г.) в настоящото изследване отново се отчита увеличение. Сред изследваните закони 16 от 47 (нови и ЗИД) или 34 % влизат
в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник. Като интересен пример може да бъде посочен Законът за Центъра за оценка на
риска по хранителната верига, който е престоял в Народното събрание
115 дни (от внасянето до окончателното му приемане), но влиза в сила
от деня на обнародването.
По-дълъг от 3-дневния vacatio legis предвиждат 9 от приетите през първата половина на 2016 г. закони, като 4 от тях са изцяло нови закони.
В още няколко закона по-дълъг срок на влизане в сила е предвиден за
отделни разпоредби.
През настоящия период Законът за допълнение на Закона за местните
данъци и такси, който изменя чрез своите преходни и заключителни
разпоредби Закона за автомобилните превози, е пример за влизане
в сила с обратно действие. То се налага, за да се коригират предходни
изменения в уредбата и отмяна на правните последици, които са настъпили в резултат на тяхното временно действие.
1.16. Средният престой в Народното събрание на законопроектите,
превърнали се в закон през настоящото шестмесечие, включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане на второ четене, е около 139 дни. Данните показват леко повишение в сравнение с
всички изследвани периоди, за които средните стойности са между 80
и 130 дни.
През настоящия период най-бързо са приети Законът за допълнение
на Закона за обществените поръчки – за 7 дни, и Законът за изменение на Кодекса на труда – за 12 дни след постъпването им в Народното
събрание. Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Законът за допълнение на Закона за радиото и телевизията са приети за 13 дни, а Законът
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за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската
дейност е престоял в Народното събрание едва 14 дни преди окончателното му приемане.
На другия полюс с над една година престой в Народното събрание са
Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс – 406 дни,
Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия – 391 дни и Законът за изменение и допълнение на Закона
за насърчаване на научните изследвания – 384 дни.
1.17. По 12 от законите, анализирани в настоящия брой на Юридически барометър, има висящи в Народното събрание законопроекти,
като по 6 от тях висящите ЗИД са повече от 1. По 8 закона висящите
законопроекти са внесени непосредствено след приемането на изследвания закон.
Най-голям общ брой висящи законопроекти има по Наказателния кодекс – 10, Гражданския процесуален кодекс – 8, и по Закона за радиото и телевизията – 7. Най-голям брой законопроекти, внесени след
приемане на изследвания закон, а именно – 6, има по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, който наред с
Изборния кодекс, Закона за съдебната власт и Закона за радиото и
телевизията е сред законите, по които са приети нови ЗИД след края
на месец юни 2016 г.
1.18. От обнародваните през периода януари – юни 2016 г. закони
31 (66 %) са внесени от Министерския съвет, а 16 (34 %) – от народни представители (обединените законопроекти с различен вносител са
отчетени по ½ на двете места). Данните по този показател са малко
по-ниски от средните стойности за всички изследвани досега периоди
– между 70 и 80 % от всички приети законопроекти.
1.19. От законите, включени в настоящото изследване (6 нови и 37,
изменени със ЗИД), 12 или около 28 % са били обект на контрол за конституционност. Тези стойности са малко по-ниски от данните за всички
периоди – средно между 30 и 40 % са законите, по които има постановени решения на Конституционния съд.
По законите, включени в настоящия период, Конституционният съд се
е произнесъл с общо 36 решения, от които 18 съдържат цялостно или
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частично уважаване на исканията, а 18 отхвърлят искането като неос
нователно.
Най-често са били предмет на конституционен контрол Наказателният
кодекс – 7 решения, и Законът за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България – с 5 решения.
1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, съдържат общо над 578
основания за издаване на различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни актове, което представлява средно по 13 подзаконови акта на закон (табл. 4). Тези данни са напълно съпоставими с
данните за останалите шестмесечия, отчитащи трайно средно над 10
основания за издаване на подзаконови нормативни актове на 1 закон. Изключения правят периодът юли – декември 2014 г., когато беше
установен най-малкият среден брой подзаконови актове, предвидени
в закон – 9, и периодът януари – юни 2010 г., когато всеки закон е
предвиждал средно между 9 и 10 подзаконови акта.
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Таблица 4

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Период

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

януари - юни 2010 г.

429

9,5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11,2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10,9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10,7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9,9

57

7

8

юли - декември 2012 г.

773 +

13,1

45 +

18

13

януари - юни 2013 г.

274 +

12,5

53 +

6

5

юли - декември 2013 г.

589 +

14.7

64 +

5

7

януари - юни 2014 г.

668+

17

101+

12

10

юли - декември 2014 г.

180+

9

29+

3

5

януари - юни 2015 г.

468+

13

38

5

8

юли - декември 2015 г.

738 +

12,1

176 +

15

10

януари - юни 2016 г.

578+

13,4

47+

19

13

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак “+”).

Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането
им са: Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
– с над 80 основания за издаване на подзаконови актове, Закон за
публичното предлагане на ценни книжа – с 56 основания, Закон за ветеринарномедицинската дейност – с над 54 подзаконови нормативни
акта (Фиг. 3).
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Фигура 3

Топ 10 на законите с най-голям брой подзаконови актове
Закон за отбраната и въоръжените сили
на Република България

80

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

56

Закон за ветеринаромедицинската дейност

54

Закон за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на ЕС

39

Закон за енергетиката

35

Закон за културното наследство

27

Закон аз железопътния транспорт

27

Закон за Държавната агенция
"Национална сигурност"

24

Кодекс на труда
Закон за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България

23

22

Източник: Сиела

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат над 47
нови основания за издаване на подзаконови актове (табл. 4). Тези 47
основания водят до увеличаване на общия брой основания за издаване на подзаконови нормативни актове в 19 закона. Най-много нови
подзаконови актове се предвиждат в Закона за висшето образование
(4) Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ – 3 нови основания.
В сравнение с периода юли – декември 2015 г. данните отчитат намаление, но следва да се има предвид, че предходният период е абсолютен рекордьор с над 176 нови основания за издаване на подзаконови актове. Този извод обаче се потвърждава и при сравнение със
средните стойности за всички периоди (средно между 63 и 64 нови
основания).
1.22. Сред законите, обект на настоящия анализ (нови и изменени със
ЗИД), 13 или над 30% предвиждат едновременно издаване на правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове (табл. 4). По
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този показател данните надвишават средните стойности за останалите
6-месечни периоди, при които процентното съотношение на актовете,
които предвиждат и правилник за прилагане, и други подзаконови нормативни актове, е между 20 и 26 %.
1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 123 законопроекта (без ратификациите), от
които 12 са проекти на нови закони, а 111 са проекти на ЗИД (табл. 5).
Броят на внесените законопроекти е близък до този на законопроектите, внесени през периода юли – декември 2014 г. (124 законопроекта,
от които 10 на нови закони и 97 на ЗИД) и през периода януари – юни
2011 г. (121 законопроекта, от които 6 на нови закони и 115 на ЗИД).

Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2016 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Януари

13

2

11

Февруари

20

2

18

Март

29

3

26

Април

23

2

21

Май

19

1

18

Юни

19

2

17

Общо

123

12

111

2015

303

29

274

2014

239

17

205

2013

203

17

186

2012

215

28

187

2011

214

26

188

2010

224

18

206

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на
закони за ратификация са 24.
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От внесените през периода януари – юни 2016 г. 123 законопроекта
39 са приети, 11 са отхвърлени, 5 са оттеглени, а 68 все още са висящи и се намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6).
Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2016 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

Министерски съвет

Народни представители

Приети

39

16

23

Отхвърлени

11

0

11

Оттеглени

5

0

5

Висящи

68

25

43

Източник: www.parliament.bg
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.

През периода януари – юни 2016 г. 33 % от всички законопроекти са
внесени от Министерския съвет, а 67 % от народни представители. От
приетите 39 законопроекта 41% са внесени от Министерския съвет, а
59 % – от народни представители.
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По-важни изводи и препоръки:
1. С цялата условност и донякъде ограниченост на всяко количествено изследване все
пак количествените данни за обнародваните закони през всеки 6-месечен период дават вярна и безпристрастна представа за начина, по който се развива българският правен ред. Натрупването на информация за тринадесет поредни шестмесечия позволява
да се направят и по-общи изводи за законодателния процес, надхвърлящи работата на
определен състав на парламента и правителството. Без да се отрича динамичния характер на правната система и необходимостта от усъвършенстване и отстраняване на
недостатъците, когато такива са идентифицирани в процеса на правоприлагане, твърде
честите, хаотични и непредвидени законодателни интервенции нарушават вътрешната
кохерентност на правната система и силно разколебават доверието на гражданите в
нейната ефикасност. Безспорно интензитетът на промените в законодателството има
своето основание и в нуждата от хармонизация с правото на Европейския съюз. Обобщените средни стойности обаче показват, че тази необходимост далеч не е решаваща.
Нещо повече, силно притеснителен е фактът, че измененията в нормативната уредба
се концентрират в едни и същи значими обществени сфери, в които липсата на политическа воля, съчетана със стихийна законодателна намеса, вече поражда системни
проблеми.
Фактът, че около ½ от приетите нови закони се изменят още през първата година след
обнародването им, въпреки че престоят на някои от законопроектите в Народното събрание е над една година, говори за силно подценяване на експертното начало в етапа
на подготовка и приемане на законопроектите.
2. Положителен аспект в законодателните промени, анализирани в настоящия период,
е въвеждането чрез промени в Закона за нормативните актове на задължителна оценка на въздействието на законопроектите, независимо от техния вносител. Препоръка
в този смисъл бе формулирана в предходния брой на Юридически барометър, като за
пореден път беше обърнато внимание и на нуждата от по-добро планиране на ефектите
от законовите промени. Концентрирането на повече усилия в етапа на изготвяне на законопроектите е изключително важно и в контекста на затвърждаващата се тенденция
народните представители да бъдат основни техни вносители.
3. Предвиждането законите да влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен
вестник не намира логично обяснение и рядко бива подкрепено от убедителни аргу-
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менти. Отчетеното в предходния брой леко завръщане към принципа за влизане на
законите в сила три дни след обнародването им се оказва инцидентно. Законодателят
следва да отчете, че с обнародването на закона приключва законодателният процес,
но прилагането му на практика предстои и запознаването на адресатите на правните
норми с новите им права и задължения обезпечава ефективността на изменените разпоредби.
4. Въпреки че през изследвания период се наблюдава известно намаление в броя
предвидените нови основания за издаване на подзаконови нормативни актове, средният брой подзаконови актове по прилагането на един закон остава висок и затвърждава извода за фрагментираност на нормативната уредба в България. Още по-сериозен повод за размисъл дава големият брой закони, които предвиждат едновременно
издаване на правилник за прилагането им и на немалко други подзаконови нормативни актове.
5. Положителна оценка заслужава известното намаление на броя на законите, които
се изменят чрез преходните и заключителни разпоредби на други закони. Следва да
се има предвид обаче, че от значение е не толкова броят на изменяните и допълваните закони с преходни и заключителни разпоредби, колкото характерът на промените.
Практиката в дейността на Народното събрание показва, че този подход е използван
твърде често за приемане на съществени изменения в други закони, които нямат връзка с основния законопроект. Именно този подход решително трябва да бъде ограничен.
6. Многократните и чести промени в един и същ закон през кратки интервали от време
могат да бъдат избегнати чрез по-добро и дългосрочно планиране на развитието на
законодателството от министрите и от Министерския съвет като колегиален орган. Поактивното им участие в законодателния процес дори когато Министерският съвет не е
в ролята на вносител, би довело до по-голяма стабилност и съгласуваност на нормативната уредба.
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ii. анализ на някои
по-важни закони
Изводите и коментарите за качеството на някои по-важни или интересни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен период, традиционно в рамките на Юридически барометър се обособяват в следните
основни групи:
• Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или
при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естеството на предлагания законопроект), че представляват законодателна
основа за сериозни промени в определена област, която при анализа
се оказва, че не е достатъчно обоснована.
• Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята
дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро от конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
• Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони, които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на
гражданите.
• Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като
непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника,
промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите държавни органи и др.
1. Реформи и закони
1.1. Закон за обществените поръчки (ДВ, бр. 13/16.02.2016 г.)
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Законът за обществените поръчки е един от новите закони, приети
през изследвания период. Според вносителя си, Министерският съвет,
той цели въвеждане на цялостна и качествена промяна в процедурите и механизмите за възлагане на обществени поръчки чрез редица
промени, свързани с електронизация на процедурите, въвеждане на
единни документи за допускане до участие и подобрения в процесите
на възлагане.
Поради бързото му преминаване през парламента обаче законът
всъщност не въвежда кой знае какви качествено нови правила, освен че предвижда абстрактната възможност за електронизация на обществените поръчки. Разпоредбите като цяло повтарят тези по стария
закон, като са направени съответните изменения, следващи от новите
директиви на ЕС в тази област, и са отстранени някои административни проблеми, установени при прилагането на закона. Важни и съществени изменения, които вносителите предвидливо наричат „технически
въпроси“, не са уредени в закона, а са оставени на подзаконовата
уредба.
Наред с това, юридическата техника на закона е пострадала и при
опита за транспониране на действащите директиви на ЕС, в резултат
на който законът на места борави с различни понятия от българските
езикови версии на директивите в областта на обществените поръчки,
които обаче са залегнали в стандартните формуляри за оповестяване
в Официалния вестник на ЕС. А това би могло да затрудни адресатите
на закона.
Стъпка назад е и отпадането на някои разпоредби, въведени в отменения Закон за обществените поръчки през 2014 г., които силно ограничаваха възможностите за предвиждане на произволни критерии за
допускане до участие в процедурите, водещи до силно стесняване на
кръга на възможните участници (например изисквания за финансово
състояние при процедури на минимална стойност).
1.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
(ДВ, бр. 28/08.04.2016 г.)
Този закон е интересен не толкова в съдържателно отношение, тъй като
предвидените с него промени са предпоставени от последните изме-
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нения и допълнения в Конституцията на Република България, а заради
особената технология на приемането му. Поради конституционно определения срок за привеждане на текущото законодателство в съответствие с Конституцията, Законът за съдебната власт беше променен на
два пъти – веднъж, за да се изпълнят изискванията на Конституцията
относно състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към
него, и втори път – през август 2016 г., за да се проведат други стъпки
от обещаната съдебна реформа. Това второ, „голямо“, изменение на
ЗСВ ще бъде разгледано в следващия брой на Юридически барометър.
В разглеждания тук закон бяха въведени предимно институционални
промени, които разделят ВСС на пленум и две колегии, както това беше
предвидено в измененията на Конституцията от 2015 г. Новост е и въвеждането на пряк избор на „професионалната“ квота във ВСС. Това
вече няма да става на делегатски събрания на магистратите, а чрез
общо гласуване. За целта е предвидено свикването на съответното
общо събрание да става чрез покана, която се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет страницата на ВСС. Ще бъдат
съставяни списъци на действащите съдии, прокурори и следователи,
които да служат за избирателни списъци. Самите общи събрания ще се
провеждат в две последователни съботи – с изслушване на кандидатите през първата и провеждане на гласуването през втората събота. С
цел по-голяма прозрачност при провеждането на изборите е уредена
възможност за присъствие на наблюдатели – изрично упълномощени
представители на юридически лица с нестопанска цел, определени
за извършване на общественополезна дейност. Новата процедура би
следвало да въведе повече прозрачност и легитимост при избора на
членове на ВСС, но крие и рискове поради недобре организирани процедури да се стигне до злоупотреби или неконституиране на органа,
които също не могат да се пренебрегват.
Интересни са разпоредбите на §§ 78 и 79 от закона, които предвиждат
възможност за провеждане на електронно или машинно гласуване при
наличие на съответната техническа готовност. Двата вида гласуване са
предвидени като алтернативи на гласуването с хартиени бюлетини и
няма да го отменят. Не съвсем ясно обаче е установена зависимостта
между електронното и машинното гласуване и това може да затрудни
процеса по избор на следващия състав на ВСС.
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Друго важно изменение, което се прави с разглеждания закон, е въвеждането на нов ред за атестиране на магистратите чрез създаване на „полупостоянни комисии“. Превръщането на участието в атестационните процедури от допълнителен ангажимент за магистратите в
основна тяхна дейност за определен период от време би трябвало да
направи атестациите по-малко формални. Извън тази промяна обаче
законът не предвижда други гаранции, нито критерии за извършване
на по-съдържателна, качествена оценка на работата на магистратите.
Следва да се отбележи, че законодателят спази поетия при промяната
на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 100/2015 г.) ангажимент да въведе явно гласуване при осъществяване на кадровите и
дисциплинарните правомощия на ВСС. Интересно би било обаче да се
проследи дали (или кога) в бъдеще Законът за съдебната власт ще бъде
променен именно в тази му част, въвеждайки отново тайното гласуване, след като законодателят не прие предложението за закрепване на
явното гласуване на конституционно равнище.
1.3. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр.
39/29.05.2016 г.)
Този закон бе представен като значимо изменение на изборните правила, което цели да направи изборите по-прозрачни и да повиши избирателната активност чрез въвеждане на института на задължителното
гласуване, а също така да предвиди нови форми на гласуване, които да
улеснят процеса на гласоподаване и преброяване на гласовете.
Основните промени, които бяха въведени в изборните правила със ЗИД
на Изборния кодекс, касаят два важни въпроса на изборния процес с
пряко влияние върху всички избиратели. Въвеждането на т.нар. „задължително гласуване“ в българския му вариант предизвиква по-скоро
недоумение, тъй като се възлага правно задължение, чиято санкция
за неспазване е създаване на затруднение за изпълнение на същото
задължение. Така неучастието в избори не води до глоба, отнемане на
права за получаване на помощи от държавата или отнемане на определени предимства, а се наказва с изключване от избирателните списъци, т.е. със забрана за участие в избори. По този начин вместо да се
постигне декларираната цел за повишаване на избирателната активност, задължителното гласуване рискува трайно да дезинтересира част
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от българските граждани от участието им в политическия живот.
По отношение на втората промяна – въвеждане на електронно дистанционно гласуване, също биха могли да се направят някои коментари.
Безспорно електронното гласуване е стъпка в правилната посока, с
потенциал в много по-голяма степен да повлия на избирателната активност, отколкото „родното“ задължително гласуване например. Въпреки
това (или именно заради това) вместо да въведе трайни правила за
този начин на гласуване, законодателят създаде временна уредба, която ще се прилага за три последователни избора след 2018 г. Имайки
предвид темповете на изменение на законодателството, далеч не е сигурно дали след приключването на третия избор въобще ще бъде въведена трайна уредба на електронното гласуване, или правилата просто
ще спрат да се прилагат. Това превръща този механизъм за „гласуването на бъдещето“ в механизъм с твърде неясно бъдеще. Междувременно за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент
през 2016 г. беше въведено експериментално машинно преброяване, с което законодателят търси решение на проблема с неправилното
попълване на протоколите от секционните избирателни комисии. Резултатите от експерименталното преброяване най-вероятно ще бъдат
мотив за предвиждането му като редовен способ за преброяване на
гласовете в бъдеще. Въвеждането на невъзможен или поне много труден за манипулации начин на преброяване на гласовете и липсата на
поправки в протоколите би довело до повишаване на доверието на
обществото в избирателната система.
Промяна, която има значение само за градовете с районно деление,
но бе провокирана от безпрецедентния хаос при предаването на изборните книжа от секционните на общинската избирателна комисия в
София при местните избори през 2015 г., е увеличаването на броя членове на общинските избирателни комисии в тези градове. Решението
на проблема, което законодателят възприе, е увеличаване на броя на
членовете на ОИК за Столична община от 19 на 39 (при гласуването на
промените има предложение за още по-голямо увеличение на членовете, като техният брой бъде равен на броя на общинските съветници
– за София те са 61). Следващите местни избори предстои да покажат
дали приетото от законодателя решение е правилно и дали приемането
на изборните документи ще протече нормално.
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Широк обществен отзвук и налагане на вето от президента предизвикаха приетите промени в правилата за образуване на избирателни
секции в чужбина. С този ЗИД на Изборния кодекс се предвиди избирателни секции извън страната да се образуват в само дипломатическо
или консулско представителство, а извън тях – уредбата е различна в
зависимост от това дали става дума за държава в рамките или извън
ЕС. В държавите членки на Европейския съюз избирателни секции се
образуват при наличие на не по-малко от 100 избиратели, предварително подали заявление за участие в гласуването. В държави извън ЕС
се образува само по една избирателна секция в населено място с население над 1 млн. жители и при предварително подадени не по-малко
от 100 заявления. След бурна политическа и обществена реакция президентът наложи вето на тези текстове. Въпреки че ветото беше отхвърлено, Народното събрание все пак отстъпи от приетите изменения и с
нов ЗИД (който попада в рамките на следващия период на изследване)
смекчи правилата за разкриване на секции извън страната.
1.4. Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните
актове (ДВ, бр. 34/03.05.2016 г.)
Този закон си поставя цел, която екипът на Юридически барометър
може само да адмирира – подобряване на законодателната дейност
чрез въвеждане на оценка на въздействието на всички проекти на
нормативни актове. За целта е създадена самостоятелна глава в закона, която би трябвало да уреди подробно как се извършва тази
оценка. Всъщност законът само най-общо казва какво представлява
оценката – тя изследва съотношението между формулираните цели
и очакваните (постигнати) резултати, и че тя е предварителна и последваща, като препраща за условията и реда за извършването й към
подзаконов акт на Министерския съвет, респективно към методология, приета от Народното събрание. Поради това към момента няма
как да се направят по-обосновани изводи за ефективността на въведения нов механизъм.
Заслужава подкрепа разпростирането на изискването за оценка на въздействието по отношение на законопроектите, внасяни от народни представители,
въпреки известни съмнения относно капацитета за извършването й.
Важно от гледна точка на друга честа критика в Юридически бароме-
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тър – а именно честите, несъгласувани и хаотични промени в едни и
същи актове, е предвиждането законодателната инициатива на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна програма, а приемането на подзаконови нормативни актове – въз основа на
оперативна програма, приемани за период от 6 месеца. Това изискване не е новост, макар че сега се формулира на законово равнище, и
от прилагането му до момента не може да се заключи, че действа като
ефективен възпиращ фактор на нормотворческите напъни на министрите и Министерския съвет.
Положително е въвеждането на задължителна последваща оценка на
въздействието на всички нови закони и подзаконови нормативни актове до 5 години от влизането им в сила. Качественото извършване
на тази оценка би могло да предостави на органа, отговорен за прилагането на акта, важна обратна информация за ефектите от прилагането и основните проблеми и недостатъци на уредбата. Затова е важно
много по-категорично законът да изисква изменения в нови закони
и подзаконови нормативни актове да се извършват само след като е
направена тази първа последваща оценка на въздействието. Това би
повишило отговорността на нормотворческите органи при разработването и приемането на актовете и (може би) в перспектива би намалило
примерите за закони, изменени и допълнени още преди влизането им
в сила или непосредствено след влизането им в сила.
Дали въведената оценка на въздействието ще се окаже адекватен
механизъм за подобряване на качеството на законодателството, предстои да се види. Още преди да започне да се прилага новият режим
обаче (това трябва да стане от 4. ноември), институциите изразяват
притеснения относно обмислеността на промените и наличието на административен капацитет за извършването оценката. Като всяко ново
нещо, което възлага допълнителни ангажименти на администрацията,
подобна реакция е обяснима. Най-вероятно такава е съпътствала и
въвеждането на задължителната финансова обосновка, която придружава проектите на закони и подзаконови нормативни актове, които
постъпват в Министерския съвет. Но това са аргументи, които макар и
важни, отстъпват пред необходимостта от усъвършенстване на процеса, по който се създава правото у нас.
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1.5. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци
и такси (ДВ, бр. 32/22.04.2016 г.) относно направените с преходни и
заключителни разпоредби изменения в Закона за автомобилните превози.
Този закон поставя точка (засега?) на сагата със законите, свързани
с облагането и регистрацията на дейността по таксиметров превоз на
пътници. В предишния брой на Юридически барометър бяха проследени промените в Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 81/2015 г.
и бр. 100/2015 г.), с които първоначално беше въведена, а после отложена реформата на таксиметровите услуги. С направените с преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за местните данъци
и такси поредни промени в Закона за автомобилните превози идеята за реформа напълно отпада в първоначалния си вариант, според
който таксиметров превоз на пътници можеше да се извършва само
от регистрирани превозвачи. С последните изменения законодателят
„окончателно“ възстановява хибридната система, при която водачите
може да действат и от името на регистриран таксиметров превозвач,
но за своя сметка. Положително е все пак, че във финалния вариант
на закона тази възможност отпадна за юридическите лица и само „водачи“ – т.е. физически лица, ще могат да извършват таксиметрови услуги без регистрация, което в някаква степен ще намали злоупотребите
(свързани например с осъществяване на дейността чрез „дружестваеднодневки“, регистрирани на едни и същи адреси) и ще „изсветли“
тази дейност. Промяната е съществена, защото до този момент много
от шофьорите на практика бяха напълно в сивия сектор. Допълнителна
гаранция дава създаденият публичен регистър на работещите за всяка
таксиметрова компания шофьори.
Към изброените по-горе промени следва да се посочи и промяната
в данъчното третиране на таксиметровите превози – облагането им
с годишен патентен данък в полза на общините. Това само по себе си
добро решение, доколкото въвежда финансова децентрализация и подобър контрол върху приходите, всъщност беше и основаната цел на
цялата сага с измененията.
1.6. Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (ДВ, 33/26.04.2016 г.)
Въпреки наличието на множество нормативни актове, защитаващи ра-
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венството – като Закона за защита от дискриминация, отделни разпоредби в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Кодекса
за застраховането и други, а и на изрична забрана за дискриминация
по признак пол в чл. 6 от Конституцията, Народното събрание прие
още един закон в тази област. Въпросът за равенството във всичките
му измерения има безспорна значимост. В съдържателно отношение
обаче Законът за равнопоставеност на жените и мъжете почти не съдържа норми, предписващи конкретно поведение. Той изобилства от
декларации, устройствени разпоредби и основания за разработване
на стратегически документи.
На практика Законът въвежда три по-съществени правни промени – 1)
задължава оценката за въздействие на нормативните актове да засяга
и въздействието им по признак пол, 2) дава възможност да се създаде
отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на
политиката по равнопоставеност на жените и мъжете и 3) предвижда
възможност за прилагане на временни насърчителни мерки за равнопоставеност между половете (с неясно съдържание). Вносителите
на законопроекта аргументират потребността от неговото приемане с
международните ангажименти на България в областта на защитата от
дискриминация и необходимостта от цялостно, по-пълно регулиране на
материята. Такава пълна и цялостна правна уредба обаче законът не
предлага, а се задоволява с общо формулирани правомощия на някои
държавни органи, закрепване на модерно звучащия „хоризонтален
междусекторен подход“ и създаване на легални дефиниции на понятия,
част от които са самообясняващи се.
2. Хора или правила
2.1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр.
8/29.01.2016 г.)
С посочения закон се въведоха промени в критериите за представителност на национално равнище на синдикалните и работодателските организации, което пък е свързано с възможността за участие в Националния съвет за тристранното сътрудничество. Въпреки декларираните
в мотивите аргументи, а и ако се проследи внимателно гласуването
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в Народното събрание, законът оставя впечатлението, че промяната
се прави с цел да предопредели участниците в Националния съвет за
тристранно сътрудничество месеци преди конституиране на новия му
състав. По правило статутът на представителност на синдикалните и
работодателските организации се определя на всеки четири години
по критерии, уредени в Кодекса на труда. Това иначе предвидено да
гарантира стабилност правило, не възпрепятства опитите чрез законодателни изменения да се определи кои работодателски или синдикални
организации да бъдат признати за представителни по волята на правителството, което е на власт. И този път (след последната „ротация“ през
2012 г.) шансът не беше пропуснат и Кодексът на труда беше изменен
в тази му част.
3. Закони и права
В настоящия период няма по-ярки примери, които биха могли да се обсъдят в рамките на тази рубрика. Донякъде такъв е Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, но по него
в публичното пространство се говори много, макар и рядко с юридически аргументи, а това не е „разговорът“ на Юридически барометър.
4. Други проблеми на законодателната дейност
4.1. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.
34/03.05.2016 г.)
Едва 18 дни след влизането в сила на новия Закон за обществените
поръчки той вече бе допълнен, като законодателят въведе ново изключение от приложното му поле. То съществуваше в предишния закон, в сила
до 14.04.2016 г., но беше пропуснато от законодателя, въпреки че самият той го въведе наскоро с аргументи за обществена значимост и защита
на националната сигурност – става дума за договори за услуги, доставки
или строителство, свързани с изграждане на инженерни съоръжения от
възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница. Този пример е важен не защото не е правилно да има такова изключение или
пък защото законът не трябва да се променя, когато в него е направен
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пропуск. Основният проблем е, че подобни случаи далеч не са изолирани и са симптоматични за начина, по който понякога се развива законодателният процес у нас. На фона на престояващите по повече от година
в Народното събрание проекти на закони важни, обхватни и сложни като
материя законопроекти се приемат набързо, след което още по-скоростно се променят (престоят на Законът за допълнение на ЗОП в Народното
събрание е едва 7 дни). Затова всеки подобен пример трябва да бъде
огласяван, докато законодателят не осъзнае отговорността при упражняване на това свое основно правомощие.
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iii. конституционен контрол.
вето на президента
3.1. Конституционен контрол

В

периода януари – юли 2016 г. Конституционният съд (КС) се е
произнесъл с общо 6 решения (табл. 7), което надхвърля броя на
постановените решения на КС за цялата 2015 г. По този начин
Съдът поставя добра основа за връщане към тенденцията, която се
наблюдава в практиката на КС от 2009 г. насам, за постановяване
на повече от 10 решения годишно. Данните за дейността на КС, без
да се отчита сериозният спад през 2015 г., варират между 12 и 15
решения годишно. Броят на новообразуваните дела напълно съвпада
с този от предходния 6-месечен период – 9. Като се имат предвид
представените данни и ако КС запази темпото на разглеждане на
висящите пред него дела, може с основание да се очаква, че в края
на 2016 г. ще бъде отчетен висок брой решения на годишна основа,
съотносим към нивата от периода 2009 г. – 2014 г.
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Таблица 7

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Средна
продължителност
на делата (дни)

Отхвърлени

Особени мнения и
становища
(по решения)

Уважени
искания

Брой определения
за прекратяване
(недопустими искания)

Общо

Брой решения
Година

9

6

4

2

3

11

173

9

3

1

2

1

2

133

3

2

3

8

260

6

4

4

16

244

5

9

2

27

152

12

8

4

0

32

191

16

12

9

3

2

34

126

Образувани дела

януари - юни
2016 г.
юли - декември
2015 г.
2015

13

5

2014

13

12

2013

39

15

2012

13

2011
2010

22

15

7

6

7

24

140

2009

19

11

7

3

0

41

73

2008

5

6

4

2

0

12

74

2007

10

10

3

5

3

10

78

2006

12

9

3

6

2

23

109

2005

11

9

2

5

1

16

118

Източник: www.constcourt.bg
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при ,,уважени/отхвърлени искания‘‘. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.

От образуваните през периода 9 конституционни дела 4 са преминали успешно фазата на допустимост, 4 са решени, а едно искане е
отклонено. Отклонено е искането по конституционно дело № 5/2016,
по което Конституционният съд е постановил Определение за прекратяване №3/02.06.2016 г. Делото е образувано по искане на президента
на Република България за установяване на противоконституционност
на § 18 относно чл. 46л, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр.
14/2016 г.)1. Президентът счита, че с направеното изменение в чл.
46л, ал. 2 се създава възможност на лица, които нямат необходимата
квалификация, да упражняват ветеринарномедицинска дейност. В
1
§ 18 от ЗИД на ЗВМС: Създава се глава четвърта „а“ с чл. 46л и 46м:
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС

41

мотивите за отклоняването на това искане КС посочва, че то към момента на разглеждането е станало безпредметно, защото след като
въпросът за противоконституционност е представен на Народното
събрание, то е приело нов ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г.), с чийто параграф единствен
се отменя конфликтната разпоредба. Останалите 8 образувани през
този период дела са по искане на омбудсмана, президента, ВКС и ВАС.
По постановените в рамките на изследвания период 6 решения има
11 особени мнения и становища (табл. 7) или средно по 2 на решение,
което е сравнимо с отчетените през периода юли – декември 2014 г. 6
решения и 12 особени мнения.
Средната продължителност на разглеждане на делата, по които има
произнасяне на КС с решение през периода януари – юни 2016
г., е 173 дни, което е с 40 дни повече от отчетените за предходното
шестмесечие 133 дни (табл.7).
Две от исканията по постановените през периода решения на КС са
направени от народни представители (само едно от тях е уважено), а
останалите 4 искания са отправени съответно от президента, главния
прокурор, ВКС и ВАС (неговото искане е отхвърлено) (табл. 8).
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Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

Н

1

1

0

януари
- юни
2016 г.

0

2

1

2015

0

2

2

2014

0

7

3

2013

0

10

1

2012

0

2011

0

2010

1

2009

О

У

1

0
3

3

6

2

1

8

1

7

9

3

8

0

2008

Н

1

1

0

0

2

2

0

О

2

0

1

1

0

5

0

0

3

6

0

1

3

5

3

6

3

3

0

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

0

27

1

0

1

0

66

2

6

2

1

У

Н

2

1
2

1

1

0

2

У

1

1

0

Н

О

У

1

5

3

1

2

1

1

0

2

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

5

4

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

5

1

0

2

29

9

14

2

1

2

2
2

3

8

20

3

5

6

8 20 4

1

1

9

У

0

2

4

О

0

2

1

Н

0

2

0

5

1

2

О

1

0

2

3

1

Н

2

1
3

У

1

0

1

1

О

Други

Общо

У

ВАдв.С

Общо

О

ВКС/ВАС

Общо

Н

Омбудсман

Общо

У

Общо

О

Главен
прокурор

Президент

Общо

Н

Общо

Министерски
Народни
съвет
представители
Общо

Година

1

0

1

0

4

0

7

Източник: www.constcourt.com
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане
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1

5

0

2

Само 2 от постановените през второто шестмесечие на 2016 г.
решения на КС, съдържащи уважаване на искането, имат отношение
към правата на гражданите.
С Решение № 3 от 8 март 2016 г. по конституционно дело № 6/2015 г.
КС обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Делото е образувано по искане
от 61 народни представители от 43-то Народно събрание. Вносителите
поддържат тезата, че чл. 45, ал. 2, който се отнася до разделянето на
здравноосигурителните дейности в основен и допълнителен пакет, чието
съдържание се определя с наредба на министъра на здравеопазването,
противоречи на конституционния принцип на правовата държава
(чл. 4, ал. 2 КРБ). Същата разпоредба според тях е в противоречие
и с чл. 6 от Конституцията, тъй като се нарушава равният достъп на
гражданите до медицинска помощ, което е проява на дискриминация.
В мотивите си Конституционният съд изтъква, че легални дефиниции
на дискутираните „основен“ и „допълнителен“ пакет не са посочени не
само в цитираните разпоредби, но такива липсват в целия закон. Тази
сериозна непълнота в закона предпоставя възникване на трудности за
гражданите при упражняване на правото им на здравно осигуряване.
Второто искане, което е свързано с правата на гражданите, е уважено
с Решение № 7 от 21 юни 2016 г. по к.д. № 8/2015 г. Конституционният
съд се произнася по искане на президента за установяване на
противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на чл. 165, т. 7 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)
в частта „при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за
достъп до класифицирана информация или“, както и за несъответствие
на посочените разпоредби с международните договори, по които
България е страна. По отношение на разпоредбата от ЗЗКИ КС
приема, че когато е налице обоснована и „легитимна цел“, е допустимо
държавните органи да ограничават конституционното право на
гражданите на достъп до информация, за да се гарантира сигурността
и. В случая обаче законодателят ограничава правните възможности
на граждани, по отношение на които все още няма постановена
окончателна присъда за умишлено убийство. С тези аргументи КС
обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5
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от ЗЗКИ, а впоследствие Народното събрание я отменя (отм. - ДВ бр.71
от 2016 г.).
Друго интересно решение през разглеждания период е Решение № 4
от 12 април 2016 г. по к.д. № 10 от 2015 г., образувано по искане на
главния прокурор. С решението КС обявява за противоконституционни
разпоредбите на чл. 29, ал. 2, 3, 4 и на чл. 30, ал. 1 от Закона за
адвокатурата. Оспорените разпоредби уреждат реда за установяване и
санкциониране на нарушения на едно специфично право на адвокатите
– да бъдат приравнени към съдиите по отношение на дължимото им
уважение и съдействие. Съдът е приел, че приравняването на адвоката
към съдия по отношение на дължимото му уважение и съдействие
предпоставя наличието на нормативно уредено задължение на съдиите
да се оказва особено уважение и съдействие, присъщо само на тях.
Неизпълнението на задължение, което не може да бъде дефинирано
по ясен и безпротиворечив начин, не би могло да води до дисциплинарна отговорност. Поради това предвидената в чл. 29, ал. 2 и 3 и чл.
30, ал. 1 от ЗА възможност да се извърши проверка дали на адвокат
е оказано дължимото уважение и съдействие, представлява проверка
за изпълнение на неопределимо по своето съдържание задължение.
Ако води до търсене на дисциплинарна отговорност, подобна проверка противоречи на принципа на правовата държава, поради което
разпоредбите на чл. 29, ал. 2 и 3 и чл. 30, ал. 1 от ЗА противоречат на
чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
С Решение № 5 от 12 май 2016 г. по к.д. № 2 от 2016 г. Конституционният
съд обявява разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния
служител (ЗДСл) за противоконституционна въз основа на искане
на петчленен състав на ВАС. В мотивите си конституционните съдии
посочват, че с временното отстраняване от работа на държавния
служител по чл. 100, ал. 2 от ЗДСл се цели защита на специфичния
авторитет на службата, който би могъл да бъде накърнен, ако лицето
продължи да извършва дейност, във връзка с която вече е образувано
наказателно производство срещу него. Същевременно се постига
и предотвратяване на негови действия, които биха осуетили или
затруднили наказателното преследване. КС обаче приема, че без
прилагане на диференциран подход, отчитащ мястото на съответното
лице в йерархията на държавната служба и степента на обществена
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опасност на твърдяното престъпление, се създава възможност правото
на труд на държавните служители да бъде ограничено, без да е
достигната границата, след която защитата му би трябвало да отстъпи
пред защитата на „волята и интересите на нацията“, чийто изпълнител
се явява държавният служител. Освен това, фактът, че отстраняването
не подлежи на съдържателен съдебен контрол, прави невъзможно
да се реализира правото на защита на държавния служител. Затова
Конституционният съд възприема, че оспорваната разпоредба е
несъвместима с прогласеното в чл. 56 от Конституцията право на
защита, а също така противоречи на принципа на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
3.2. Вето на президента
За периода януари – юни 2016 г. президентът е упражнил правото си
на вето само веднъж. С Указ № 127 от 09.05.2016 г. той е наложил вето
върху разпоредби от ЗИД на Изборния кодекс (ИК), приет на 28 април
2016 г., и по-конкретно на § 8 относно чл. 14, ал. 1, 2 и 3 и свързаните
с него § 5, т. 2, § 6 и §7.
Посочените разпоредби се отнасят до възможностите за гласуване на
българските граждани в чужбина. § 8 от законопроекта относно чл. 14,
ал. 1 от ИК предвижда, че избирателни секции извън страната могат да
се образуват само в дипломатическите и консулските представителства,
с изключение на случаите по ал. 2 и 3, които разграничават образуване
на секции в държави членки на ЕС и извън ЕС. В държави членки на ЕС
могат да бъдат образувани секции при подаване на заявление от поне
100 избиратели. За страните извън ЕС възможността за разкриване
на избирателни секции извън дипломатическите и консулските
представителства е силно ограничена – предвижда се възможност
за само една секция в населено място с над 1 млн. души население.
Президентът изразява становище, че тези изменения противоречат на
конституционния принцип за равенство на гражданите пред закона (чл.
6, ал. 2 от КРБ) и че по този начин несправедливо се третират гражданите на базата на признака местоживеене. Държавният глава посочва,
че „с всяка изминала година се повишава избирателната активност
в чужбина благодарение усилията на държавните институции, които
участват в организацията на изборите, и на българските общности.“
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Според него отстъплението от постигнатото, проявено в измененията в
Изборния кодекс, е „необяснимо и неприемливо“. Въпреки изложените
аргументи неговото вето е преодоляно от народните представители.

По-важни изводи и препоръки:
1. През първото шестмесечие на 2016 г. се наблюдава промяна в активността на
Конституционния съд спрямо предишните две шестмесечия на 2015 г., когато са
постановени общо 5 решения. Въпреки това остава валиден изводът, че КС решава
средно по 1 дело на месец. Както екипът на Юридически барометър неведнъж е
отбелязвал, потенциалът на Съда е много по-голям и той следва да се използва далеч
по-пълноценно. Безспорно дейността на Конституционния съд е зависима от броя и
качеството на исканията, тъй като той не може да действа по своя инициатива.
2. За разлика от предходни периоди, в които предимно народните представители са
упражнявали правото си да сезират Конституционния съд, в рамките на настоящия
брой на Юридически барометър следва да се отчете и включването на омбудсмана,
президента и върховните съдилища. С промените в Конституцията от декември 2015
г. към сезиращите органи беше присъединен и Висшият адвокатски съвет. В следващите броеве предстои да проследим доколко ефективно той ще упражнява това свое
право.
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Iv. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез първата половина на 2016 г. са приети / издадени 341 подзаконови нормативни акта или с 98 акта по-малко от предходния
6-месечен период, когато са издадени 439 акта (табл. 9). Тези
резултати се доближават най-близо до периода януари – юни 2015 г.,
когато са постановени 356 акта. Въпреки значителното намаление то
все пак не е достатъчно, за да повлияе осезаемо на средните данни
за броя издавани подзаконови нормативни актове на шестмесечие,
които се запазват в порядъка на близо до 400 акта за 6 месеца.

Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Юли МРР/
Декември МС МВР МФ
МТСП МО МВнР МП МОН МЗ
МРРБ
2015 г.
Януари

МК МОСВ МЗХ МТИТС МИ МЕ МТ ММС МИП Други Общо

39

2

7

2

0

4

2

0

0

2

0

0

1

4

1

2

1

0

*

5

72

Февруари

18

2

2

2

0

3

0

3

0

3

0

0

8

2

2

2

1

0

*

1
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Март

25

1

0

2

0

3

0

0

0

2

0

1

0

3

0

0

3

0

*

3

43

Април

36

6

1

0

1

4

0

2

2

2

3

0

2

2

0

0

0

0

*

0

61

май

35

4

4

0

0

1

2

0

3

1

4

0

5

6

0

0

0

0

*

4

69

Юни

22

1

2

3

0

1

0

0

2

3

1

1

7

2

1

0

0

0

*

1
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Юли декември 222
2015 г.

31

13

12

3

12

6

8

17

15

2

3

38

18

9

2

*

28 439

2015

381

69

22

25

11

23

6

10

24

34

9

8

80

35

17

2

*

39

795

2014

477

54

25

20

8

21

1

10

18

53

12

9

57

40

9

2

10

57

885

2013

301

32

19

13

12

21

5

6

21

34

5

17

67

28

19

3

8

66

677

2012

347

31

29

22

12

21

2

6

86

37

17

16

87

35

11

3

0

53

815

2011

394

40

20

14

9

43

0

6

20

75

12

18

91

32

7

4

0

61

846

2010

329

18

22

10

15

28

6

11

48

93

12

6

110

38

8

0

0

48

802

Източник: Държавен вестник
* На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормотворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
* Наименованията на министерствата през настоящия период са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.
* Подзаконови нормативни актове, издадени съвместно от няколко министри, са отчетени във всяка от съответните колони, поради
което общият брой на подзаконовите актове реално е по-малък.
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Както и в предходните изследвани периоди, най-голям брой подзаконови нормативни актове е приел Министерският съвет – 175 акта, което
е с 47 акта по-малко от предишния изследван 6-месечен период, когато той е приел 222 акта. Този резултат е близък до отчетения за периода
януари – юни 2015 г., когато са приети 159 акта.
При останалите органи, притежаващи нормотворческа компетентност,
през този период също се наблюдава намаление на издадените актове спрямо предходния изследван период (юли – декември 2015 г.)
По-слабата нормотворческа активност през първата половина на годината, особено в дейността на Министерския съвет, е традиционно
наблюдавана закономерност, тъй като дейността по издаване на подзаконови нормативни актове обикновено се засилва с наближаването
на края на бюджетната година. Отчетливо през този период се откроява намалението на подзаконовите актове, издадени от министъра на
образованието и науката, което има своето обяснение в приемането
на новия Закон за предучилищното и училищното образование и огромната работа по разработването на новите държавни образователни
стандарти. През изследваното шестмесечие е на лице намаление и на
отчетените данни от графа ,,Други“, в която се отбелязват подзаконовите нормативни актове, издадени от други органи с нормотворческа
компетентност, различни от Министерския съвет и отделните министри.
Броят на тези подзаконови нормативни актове е два пъти по-малък в
сравнение с резултатите, отчетени през юли – декември 2015 г., когато
са приети/издадени 28 подзаконови нормативни акта, но е съизмерим с данните за първата половина на 2015 г., когато подзаконовите
актове са 11.
И през този изследван период броят на новите подзаконови нормативни актове отново се разпределя относително равномерно през шестмесечието (табл. 9). Най-малко подзаконови нормативни актове са
приети/издадени през месеците март и юни, а най-много през януари.
Данните за разпределението на приетите/издадени през настоящото
шестмесечие подзаконови актове в категориите изменителни и нови
(табл. 10) сочат, че от общо 331 акта, 107 са изцяло нови актове, т.е
такива, уреждащи за пръв път дадена материя (незаместващи съществуващ акт). По този показател се наблюдава намаление спрямо пред
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ходното шестмесечие, когато новите актове са били 158. Отчетеният
през настоящия период резултат е сравним с този през януари – юни
2014 г., когато са били приети/издадени 109 изцяло нови подзаконови
нормативни акта.
Приетите през периода януари – юни 2016 г. изменителни актове (които изменят действаща до момента уредба независимо дали с акт за
изменение и допълнение, или с нов акт), са 224.
Таблица 10

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 Г.)
Общо*
Изменителни С акт за
(изменящи изм. и доп.
съществуваща
С нов акт
уредба)
Нови
(създаващи
за първи път
уредба)

С нов акт

Януари Февруари

Март

Април

Май

Юни

178

29

26

26

28

39

30

46

8

6

6

10

7

9

107

26

15

12

19

20

15

Източник: Държавен вестник
*Общият брой на подзаконовите нормативни актове в таблица 10 се различава от броя им по таблица 9, тъй като тук те са отчетени без значение дали са издадени от един орган, или при съвместна компетентност на няколко органа.

През изследвания 6-месечен период ВАС е отменил/обявил за нищожни разпоредби от 15 подзаконови нормативни акта (табл. 11). Това е
най-големият отчетен брой незаконосъобразни актове от 2007 г. насам. През 2014 г. и 2015 г. са били отменени съответно 15 и 17 акта,
но в рамките на едногодишни периоди, а през останалите години средногодишно са отменяни/обявени за нищожни между 7 и 8 подзаконови акта. От гледна точка на органите най-много са отменените актове
на министри – 6.
Броят на жалбите от страна на заинтересовани граждани и организации срещу подзаконови нормативни актове също е по-голям от този
през предходното шестмесечие – 32, което е с 13 повече от подадените за периода юли – декември 2015 г. 19 жалби.
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Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година

Общо

НА на МС

Януари - Юни 2016 г.
Юли - декември 2015 г.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Общо

15
8
17
15
9
9
5
7
10
9
3
84

5
1
4
3
2
2
1
1
4
6
0
23

НА на
министри
6
6
12
10
6
5
4
4
1
2
2
46

НА на други
органи
4
1
1
2
1
2
0
2
5
2
1
16

Жалби срещу
подзаконови НА
32
19
40
47
46
48
40
38
45
*
*
297

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни.

Разпределението на незаконосъобразните актове по предмет на регулиране е следното:
• в областта на защитата на животните – във връзка с изискванията към
обекти, в които се отглеждат домашни любимци – 1 акт;
• в областта на образованието – във връзка с реда за признаване и придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки – 1 акт;
• в областта на охраната на безопасността на труда – във връзка със
здравословните и безопасните условия на труд – 1 акт;
• в областта на здравеопазването – 2 акта – във връзка с въвеждането
на медицински стандарт ,,Ревматология‘‘ и във връзка с реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;
• в областта на социалната политика – 2 акта – във връзка с интегрирането на хора с увреждания и във връзка с реда за временно настаняване
на чужденци;
• в областта на финансите – във връзка с реда и критериите за избора на
проекти и програми за прозрачно изразходване на средства – 1 акт
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• в областта на туризма – във връзка с устройствения правилник на парк
,,Витоша‘‘ – 1 акт;
• в областта на отбраната – във връзка с дейността и организацията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС – 1 акт;
• в областта на транспорта – във връзка с пристанищните такси – 1 акт;
- в областта на правосъдието – във връзка с адвокатските възнаграждения
– 1 акт;
• в областта на земеделието и храните – във връзка с интегрираната система за администриране и контрол на Министерството на земеделието и
храните – 1 акт
• в областта на енергетиката – във връзка с регулиране на цените на електрическата енергия – 1 акт.

По-важни изводи и препоръки:
1. Отчетеното през настоящия период намаление на общия брой подзаконови нормативни актове спрямо предходни шестмесечни периоди не е достатъчно, за да бъде подминат изводът за голяма активност в нормотворчетството от страна на органите на изпълнителната власт. Значителен е броят на новите актове – тези, които създават изцяло
нова уредба. Както многократно е изтъквано в Юридически барометър, това често се
дължи на склонността на законодателя без основание да оставя широк кръг обществени
отношения, поддаващи се на трайна уредба, да бъдат уреждани на подзаконово ниво.
Този подход, освен че води до силно раздробяване на нормативната материя, противоречия и трудности в правоприлагането, оставя впечатлението, че издаването на подзаконови нормативни актове се използва с цел избягване на по-широко обществено обсъждане, каквото предполага приемането на нов или на изменения в действащ закон.
2. Прави впечатление установяващата се тенденция през последните две шестмесечия за увеличаване на броя на жалбите от страна на заинтересованите граждани
и организации срещу подзаконови нормативни актове. Тази активност би могла да
се тълкува като положителен знак за засилване на ролята на гражданите по въпроси
от обществен интерес. Тя е фактор и за големия, рекорден брой незаконосъобразни
актове през шестмесечието. Имайки предвид, че най-често пред Върховния административен съд се атакуват нови актове, тези данни будят тревога, защото свидетелстват за повишаване на броя на приетите незаконосъобразните актове.
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v. тълкувателни актове
на върховните съдилища

П

рез периода януари – юни 2016 г. се наблюдава увеличение на
броя на постановените тълкувателни актове на върховните съдилища в сравнение с предишния изследван период (юли – декември 2015 г.). Върховният касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) са се произнесли с общо 8 тълкувателни акта,
което е с 3 повече от предходния изследван период, когато са постановени общо 5 решения. ВКС е постановил 7 тълкувателни решения,
а ВАС – 1 тълкувателно решение (табл. 12). Най-много тълкувателни
актове върховните съдилища са постановили през периода януари –
юни 2015 г. – общо 13, от които 10 на ВКС и 3 на ВАС.

Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Януари
- Юни
2016

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

21

19

19

14

7

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

3

3

4

1

Общо

6

5

8

7

12

17

12

23

22

22

18

8

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg

От органите, оправомощени да правят искания за постановяване на
тълкувателни решения, през първото шестмесечие на 2016 г. най-активен е бил председателят на ВКС, който е направил 6 от общо 8 искания. Другите две искания са направени от главния прокурор и от
председателя на ВАС (табл. 13).
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Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Януари Юни
2016

Председател на
ВКС

5

4

0

0

3

5

5

19

19

13

9

6

Председател на
ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

0

1

1

Главен прокурор

0

0

1,5

3

4

5

4

1

2

3

5

1

Министър на
правосъдието

1

0

1,5

0

1

2

0

1

0

1

0

0

Председател на
ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

0

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

1

4

2

0

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В исканията на председателите на върховните съдилища са включени и исканията, отправени от състави на ВКС и ВАС на основание чл. 292 от Гражданския процесуален кодекс, съответно чл. 97, ал. 1 от Закона за съдебната власт (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) и чл.
261, ал. 1 (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) от Административнопроцесуалния кодекс.

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувателни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните нормативни актове:
• Граждански процесуален кодекс (ГПК) – по отношение на това 1)
дали производството по предявен иск по чл. 53, ал. 2, изр. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър е обуславящо за производството по
предявен иск за собственост на имота, по отношение на който се твърди непълнота или грешка при нанасянето му в кадастралната карта, 2)
как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с
правна квалификация чл. 42 от Закона за наследството, 3) приложима
ли е разпоредбата на чл. 71, ал. 2 от ГПК при определяне на цената
на исковете по чл. 69, ал. 1, т. 4 от ГПК, 4) подлежи ли на касационно
обжалване въззивно решение, постановено по иск за собственост на
имот с цена на иска под посочения в чл. 280, ал. 2 от ГПК размер
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(в редакцията му преди изменението със ЗИД на ГПК, ДВ, бр. 50 от
03.07.2015 г.), ако решението обективира и произнасяне по възражение на ответника за право на задържане на имота до заплащане на
подобрения на стойност над този размер, 5) допустимо ли е по реда на
изменение на иска преминаване от положителен установителен или
ревандикационен към отрицателен установителен иск и обратно, 6) допустимо ли е по реда на изменение на иска ищецът по предявен иск
за собственост да се позове при условията на евентуалност и на друго
придобивно основание, различно от посоченото в обстоятелствената
част на исковата молба;
• Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) – по отношение на допустимостта на искове за
собственост на реална част от имот, когато тази реална част е част от
бивш имот, възстановен по реда на ЗВСОНИ;
• Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС – по отношение на допустимостта
на искове за собственост на реална част от имот, когато тази реална
част е част от бивш имот, възстановен по реда на този закон;
• Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) – 1) по отношение на характера на сделката за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот, ако към момента на сключване на сделката съответните
обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон
изисквания; 2) може ли жилищностроителната кооперация да претендира обезщетение по чл. 59 от ЗЗД за лишаването й от възможността
да ползва свой собствен имот, разпределен на член на кооперацията;
• Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) – 1) по отношение
на въпроса как се определя цената на иска и дължимата държавна
такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2; 2) обусловена
ли е допустимостта на иска по чл. 53, ал. 2, изр. 2 от предварително
провеждане на административна процедура по чл. 53, ал. 1 от ЗКИР;
3) допустим ли е иск за собственост на реална част от имот, когато тази
част неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната
карта като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, без да е проведен иск по чл. 53, ал. 2, изр. 2 от ЗКИР,
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респективно – административната процедура по чл. 53, ал. 1 т ЗКИР;
• Закон за кооперациите (ЗК) – по отношение на въпроса дали може
да се придобие по давност право на собственост върху вещ, собственост на жилищностроителна кооперация при действието на забраната,
установена с чл. 31, ал. 3 от ЗК;
• Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)
– по отношение на въпроса подлежат ли на обезщетяване по реда на
чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението или действието на подзаконов
нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен;
• Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински
предприятия – отменен (ЗППДОбП /отм./) – по отношение на това необходимо ли е предоставеният за стопанисване или управление имот
да е заприходен в баланса на държавното предприятие към момента
на преобразуването, за да се приложи нормата на чл. 17а от ЗППДОбП
/отм./;
• Закон за собствеността (ЗС) – по отношение на въпроса дали е приложима разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗС при ползване само от единия съпруг на вещ съпружеска имуществена общност;
• Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) –
1) по отношение на допустимостта на искове за собственост на реална
част от имот, когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен
по реда на ЗСПЗЗ; 2) допустим ли е установителен иск с правна квалификация чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ако в полза на ищеца не е подадено
заявление в срока по чл. 11, ал. 1 от ЗСПЗЗ или не е предявен иск
по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ до 12.05.2007 г.; 3) съществува ли правен
интерес от предявяване на иск за собственост срещу лице, което се е
разпоредило със спорния имот преди завеждането на исковата молба;
• Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) – по отношение на въпроса дали подлежи на разглеждане по реда на обезпечителното производство молбата за спиране на изпълнението на решение
на общо събрание на етажна собственост и подлежи ли на обжалване
определението, с което съдът се произнася по същата;
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• Закон за установяване на трудовия и осигурителен стаж по съдебен
ред (ЗУТОССР) – по отношение на реда за присъждане на разноски в
производствата по този закон;
• Наказателен кодекс (НК) – 1) по отношение на приложението на чл.
343в, ал. 2 от НК в случаите, когато наказателното постановление за
санкциониране на дееца по административен ред за управление на
МПС без съответно свидетелство за управление е връчено по реда на
чл. 58, ал. 2 от ЗАНН (фингирано връчване); 2) по отношение на това
дали се причиняват имуществени вреди на държавата при престъпните състави по чл. 255, чл. 255а и чл. 256 от НК, както и следва ли да
бъдат възстановени или обезпечени данъчните задължения, предмет
на обвинението за тези престъпления; кой може да бъде субект на тези
престъпления.
От постановените през разглеждания период тълкувателни решения
като по-интересно би могло да се посочи Тълкувателно решение №
2/27.06.2016 г. на ВАС по т.д. № 2/2015 г. Производството е свързано
с констатираната противоречива съдебна практика по въпроса дали
вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по
повод прилагането на подзаконов нормативен акт в периода, преди
той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен,
подлежат на обезщетяване по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Конкретният повод за това тълкувателно
решение е оспорването на наредбата, определяща нови цени на винетките. По поставения в тълкувателното решение въпрос една част от
съдебните състави на ВАС приемат, че държавата и общините не дължат обезщетение за причинени на гражданите и на юридическите лица
вреди, тъй като съдебното решение, с което се обявява нищожност или
се отменя подзаконов нормативен акт, няма обратно действие и всички правни последици се запазват. Други съдебни състави обаче считат,
че на обезщетение подлежат всички доказани вреди, причинени на
ищците при или по повод действието на подзаконов нормативен акт,
който е отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, тъй
като неговата незаконосъобразност е изначална спрямо издаването
му, независимо че незаконосъобразността му е установена в един покъсен момент. В тълкувателното решение ВАС постановява, че вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод
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изпълнението на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да
бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не
подлежат на обезщетяване. Аргументите на мнозинството от върховните съдии се извеждат от разпоредбата на чл. 195 от Административнопроцесуалния кодекс, според която съдебното решение, с което се
обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт, няма
обратно действие.
Това решение е уязвимо и спорно от юридическа гледна точка, за което говорят и твърде многото на брой особени мнения – цели 32. Съдиите с особено мнение възприемат, че принципът за отговорността
на държавата за вреди, причинени от незаконни актове или действия
на нейни органи и длъжностни лица, не допуска изключения нито по
отношение на субектите, в чиято полза възниква правото на обезвреда, нито по отношение на вредоносните юридически факти, стига това
да са незаконни актове и действия на държавни органи и длъжностни
лица, които имат за последица причиняване на вреди. Според тях правото на обезщетение за вреди следва непосредствено от Конституцията и няма връзка с отмяната на административния акт, поради което
и разпоредбата на чл. 195 от АПК няма отношение към отговорността
на държавата за вреди – отмяната на незаконосъобразния административен акт от материалноправна гледна нито поражда правото на
обезщетение, нито го ограничава или изключва.
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По-важни изводи и препоръки:
1. В рамките на Юридически барометър нееднократно е подчертавано, че еднообразното прилагане на закона е абсолютно условие за една добре функционираща съдебна система. Тълкувателната дейност на върховните съдилища за
установяване на правилна и безпротиворечива съдебна практика е от определящо значение в това отношение. Многобройността на тълкувателните искания
и актове е допълнително свидетелство за недостатъчно доброто законодателство,
в което има много противоречия и неясноти, водещи и до противоречиво правораздаване. Тълкувателните актове имат безспорно значение за развитието на
правото, стигащо в някои случаи практически до създаване на ново право.
2. Силно впечатление прави големият брой особени мнения по тълкувателни решения, което в някаква степен разколебава идеята, че в резултат на тълкувателната намеса съдебната практика става непременно правилна. Често особените
мнения звучат по-логично и убедително от мотивите на мнозинството. Тълкувателната дейност на върховните съдилища в никакъв случай не предполага винаги
съдиите да са на едно и също мнение, но все пак невъзможността да се постигне
относително съгласие повдига немалко въпроси.
3. Прави впечатление, че тълкувателните решения през изследвания период засягат както въпроси, касаещи закони, действащи отдавна (Наказателен кодекс,
Закон за собствеността, Закона за задълженията и договорите), така и въпроси,
които са се появили през последните години (например относно отговорността на
държавата за вреди, причинени на граждани). Това показва, че често върховните
съдилища, заедно с актуалните проблеми на правоприлагането, засягат и въпроси, по които практиката не е непременно противоречива, а има нужда от преосмислянето й (например прилагането на чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността
спрямо имоти съпружеска имуществена общност). Дискусионен остава въпросът
дали това се налага поради необходимост от адаптиране на правото към развитието на обществените отношения или не.
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vі. хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез периода януари – юни 2016 г. българският законодател е
транспонирал със закон 27 директиви или с 2 повече в сравнение с периода юли – декември 2015 г., когато са транспонирани
25 директиви (таблица 14). В сравнение със същия период през 2015
г. броят на транспонираните директиви е почти три пъти по-голям (10
директиви за януари – юни 2015 г.). Общият брой на хармонизационните закони (тези, които транспонират директиви или уреждат прилагането на регламенти и други актове с директен ефект) през разглежданото шестмесечие e 16. Той е по-нисък от броя им през предходното
шестмесечие (23), но е съизмерим с периода януари – юни 2015 г.
(18 хармонизационни закона). От тези 16 закона 10 транспонират директиви. Най-голям брой директиви, цели 10 на брой, се транспонират
само с един закон – Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В процентно отношение спрямо общия брой на обнародваните
през изследвания период закони (нови и ЗИД) хармонизационните закони са 34 %, което е напълно съизмеримо с данните за предходното
шестмесечие (37 %).
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Таблица 14

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС
Период
януари - юни
2016 г.
юли - декември
2015 г.

Бр. закони,
Бр.
Бр. официални
Бр.
които
уведомителни мотивирани
траспонирани
транспонират
писма от ЕК становища
директиви
директивите

Бр. дела
пред СЕС

Бр.
прекратени
процедури

27

10

12

2

0

7

25

15

14

1

1

18

2015

35

23

24

7

2

36

2014

21

12

34

11

2

34

2013

19

11

18

7

3

23

2012

32

21

27

14

3

34

2011

32

20

41

7

0

31

2010

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/

През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала 12
нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС или с 2
по-малко в сравнение с предходния шестмесечен период, но с 2 повече от периодa януари – юни 2015 г. Две oт откритите процедури срещу
България са преминали във фазата на мотивирано становище (през периода юли – декември 2015 г. България е получила само 1 мотивирано
становище). По отношение на административната фаза на разглеждане
на случаите на нарушения на правото на ЕС от страна на България не се
отчита някаква значителна разлика в сравнение с останалите периоди.
През периода януари – юни 2016 г. ЕК не е приела нито едно решение за сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС) по отношение
на България, както е и през периода юли – декември 2015 г. Няма
и новообразувани дела пред СЕС, а само едно дело остава висящо
– C-488/15. Искът по това дело е предявен от ЕК на 14 септември
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2015 г. и е в областта на околната среда относно неспазване на европейските изисквания за качеството на атмосферния въздух (Директива
2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008
година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух
за Европа, OB L 152, стр. 1).
През разглеждания период СЕС се е произнесъл с решение, уважаващо частично иска на Европейската комисия, по едно от висящите дела
(С-141/14) срещу България. СЕС е приел, че страната ни не е изпълнила задълженията си по Директива 2009/147/ЕО, Директива 92/43/
ЕИО и Директива 2011/92/ЕС, като неправилно е одобрила инвестиционни проекти в защитена зона „Калиакра“ без необходимите оценки
на въздействието върху околната среда.
По отношение на включените в изследването други държави членки дан
ните по основните показатели не отчитат съществени разлики. Отново
остават валидни изводите, че България е сред държавите членки, при
които малък процент от откритите процедури за нарушение на задълженията, произтичащи от членството, достигат до съдебната фаза (табл. 15).
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Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални
уведомителни писма

Мотивирани
становища

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

Решения на СЕС по
дела за нарушение

юли декември
2015 г.

януари
- юни
2016 г.

юли декември
2015 г.

януари
- юни
2016 г.

юли декември
2015 г.

януари
- юни
2016 г.

юли декември
2015 г.

януари
- юни
2016 г.

юли декември
2015 г.

януари
- юни
2016 г.

14

12

1

2

0

0

1

0

1

1

Румъния

14

14

2

3

1

0

2

0

0

0

Чехия

12

17

1

1

3

1

0

1

0

0

България

Унгария

9

22

3

1

0

1

1

0

0

1

Германия

19

9

6

9

3

2

4

3

1

0

Франция

17

16

5

2

0

0

2

0

2

0

Австрия

12

14

1

2

2

0

0

1

0

1

Нидерландия

5

8

3

3

0

2

0

0

0

2

Италия

13

13

2

4

1

0

0

0

2

0

Гърция

18

19

7

5

4

0

0

4

2

2

Испания

16

23

4

4

1

1

0

0

0

2

Хърватска

10

13

0

3

0

0

0

0

0

0

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС

Макар и с леко увеличение спрямо предходното шестмесечие Нидерландия отново си запазва първото място сред държавите с най-малко
открити производства за нарушение на правото на ЕС – с 8 отправени
официални уведомителни писма. След нея се нареждат Германия, България, Хърватска, Италия, Румъния и Австрия. С най-много открити процедури през януари – юни 2016 г. са Испания, Унгария и Гърция – съответно с 23, 22 и 19 официални уведомителни писма. В изследваното
шестмесечие прави впечатление намалението в броя на процедурите,
които ЕК започва срещу държави като Германия и Италия, които традиционно са първенци в класацията с най-много нарушения.
През януари – юни 2016 г. няма постановени нови решения по дела
за нарушения на правото на ЕС срещу държавите, „водачи“ в тази класация за изминалите периоди, а именно Италия, Франция и Германия.
Въпреки това Италия остава държавата, срещу която са постановени
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най-много решения по дела за нарушения на правото на ЕС през последните шест години (2010 – юни 2016 г. включително), а именно 34.
След нея се нареждат Франция с 28 решения и Германия – с 24 решения. Италия запазва позицията си и на държавата, срещу която ЕК
открива най-много процедури за нарушение на правото на Съюза (319
от 2010 г. до юни 2016 г. включително), следвана от Гърция и Испания.
През периода януари – юни 2016 г. срещу Гърция са започнати 19 процедури, получила е 5 мотивирани становища и са образувани 4 нови
дела. Към Испания са отправени 23 официални уведомителни писма и
4 мотивирани становища, а в един случай ЕК е приела решение за сезиране на СЕС. Сред държавите, които са получили повече официални
уведомителни писма, се нарежда и Унгария, при която броят е 22 – с
цели 2,4 пъти повече в сравнение с периода юли – декември 2015 г.
Най-много образувани дела за нарушение на правото на Съюза през
изследвания период има срещу Гърция (4) и Германия (3).
През разглеждания период България е отправила 8 преюдициални запитвания (фиг. 4), с което се преустановява тенденцията на намаляване от предходните няколко периода. За сравнение през периода юли
– декември 2015 г. преюдициалните запитвания са едва 3 на брой (а
общо за 2015 г. са само 5). От началото на 2010 г. до сега (тринадесет
изследвани 6-месечни периода) България е отправила общо 69 преюдициални запитвания.
Въпреки увеличения брой на отправените запитвания през изследвания период СЕС се е произнесъл с решение само по 1 преюдициално
запитване от българска юрисдикция (АС Плевен).
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Фигура 4

Преюдициални запитвания (януари - юни 2016 г.)
Решения по преюдициални запитвания

Преюдициални запитвания
Хърватска 0 1
Испания

32

9
2
2

Гърция
Италия

13

Нидерландия
Австрия

17

10

6

Франция

12

2

Германия

26

Унгария

8

Чехия 0

34

9

2

Румъния
България

31

11

1

8
8
8

Източник: Официален вестник на ЕС
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През периода януари – юни 2016 г. основните субекти, поискали тълкуване на правото на ЕС, продължават да бъдат административните съдилища. Традиционно най-активен е Административен съд София - град с
три запитвания, до него се нарежда Върховният административен съд
с две и по едно преюдициално запитване са отправили Районен съд
– София, Административен съд – Варна и Специализираният наказателен съд. Разширяването на кръга на юрисдикциите, които се обръщат
към Сес, следва да бъде отчетено и поощрено.
В предметно отношение три преюдициални запитвания засягат въпроси за свободното движение на стоки, две запитвания засягат данъчни
въпроси и по едно се отнасят към темите за енергетиката, пространството на свобода, сигурност и правосъдие и принципите, целите и задачите на договорите.
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По-важни изводи и препоръки:
1. През анализирания период се наблюдава увеличение в броя на актовете на ЕС,
които се транспонират в националното законодателство, а броят на законите, промените в които са мотивирани от необходимостта от транспониране на актове на
ЕС, се запазва приблизително същия, както през предходния период. Спрямо общия брой на приетите и обнародвани закони хармонизационните закони остават
около 1/3. Тези данни потвърждават извода, че силната динамика в законодателството не се дължи на задълженията на България като страна членка на ЕС. В рамките на настоящото изследване за съжаление отново са налице примери за закони,
приети много бързо, за да бъдат спазени сроковете, в които във вътрешното право
трябва да бъдат транспонирани норми на европейското законодателство.
2. Отново остават валидни изводите, изтъквани в рамките на Юридически барометър, че в ЕС има две основни групи държави, които по-стриктно спазват задълженията, следващи от членството. По-новите държави членки, сред които и България, която
продължава да бъде сред страните със сравнително малък брой открити процедури
за нарушаване на правото на ЕС, формират едната група. Във втората група попадат
държави като Нидерландия, които имат ниски нива на корупцията и различно отношение на обществото към правния ред. На другия полюс са държави като Италия,
Испания и Гърция, които по-системно допускат нарушения на правото на ЕС.
3. Изследваният период показва засилена активност на българските правораздавателни юрисдикции по отношение на отправянето на искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС. Инициативата продължава да принадлежи преимуществено на административните съдилища, но през разглеждания
период все пак се наблюдава известно разширяване както на субектния, така и на
тематичния обхват на запитванията. Въпреки това преюдициалните запитвания у
нас все още се използват колебливо в процеса на правораздаване.
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VII. Състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез първата половина на 2016 г. Европейският съд по правата
на човека (ЕСПЧ) е постановил 16 решения по същество по дела
срещу България (табл. 16). В сравнение с предходния 6-месечен
период (юли – декември 2015 г.) се наблюдава леко увеличение на
постановените решения.
Въпреки това данните от разглеждания период успяват да се впишат в
установената след 2012 г. тенденция за намаление на броя на решенията по същество, дължаща се до голяма степен на реформата в международноправната защита на правата на човека – приоритизацията на
жалбите, въвеждането на т.нар. „пилотни решения” (pilot judgements),
едноличните състави и др.
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Таблица 16

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година
януари - юни
2016 г.
юли - декември
2015 г.
2015

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

16

44

0

9

11

7

11

25

2

9

6

1

32

74

7

13

11

4

2014

18

86

12

40

13

6

2013

26

88

3

42

6

12

2012

64

79

5

26

22

10

2011

62

68

7

33

41

12

2010

81

143

17

21

36

13

2009

63

168

29

30

21

17

2008

59

199

9

44

10

3

2007

53

93

26

24

12

5

2006

45

73

17

32

10

5

2005

23

33

13

17

16

0

Източник: www.echr.coe.int

До момента по отношение на България са постановени три пилотни решения, като последното е по делото „Нешков и други срещу България”
от януари 2015 г.
При някои от останалите изследвани държави за първото шестмесечие на 2016 г. също се наблюдава увеличение в броя на решенията
по същество – например Румъния, Германия и Испания. Докато през
периода юли – декември 2015 г. срещу Румъния са постановени 25
осъдителни решения, през изследвания период тя води класацията с
44 решения. За периода януари – юни 2016 г. Германия има 11 осъдителни решения или почти двойно повече от изминалото шестмесечие,
а Испания има с 6 осъдителни решения повече спрямо юли – декември 2015 г., когато срещу нея е постановено само едно решение.
Най-сериозен спад в осъдителните решения се наблюдава при Финландия, срещу която за първото шестмесечие на 2016 г. няма нито
едно постановено решение.
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От решените от ЕСПЧ през първото шестмесечие на 2016 г. дела срещу България по-голям интерес представлява „Шахънов и Полфрийман
срещу България”. Според решението на Съда България е нарушила чл.
10 от Европейската конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи, а именно – свободата на изразяване на мнение.
Николай Шахънов, изтърпяващ наказание „доживотен затвор“, и Джок
Полфрийман, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ от двадесет години, поотделно подават жалби срещу Република България в
ЕСПЧ с мотивите, че са били несправедливо дисциплинарно наказани
от затворническите власти по действащия тогава Закон за изпълнение
на наказанията и задържането под стража. Случаят с Полфрийман е
от особен интерес, тъй като той бе осъден у нас преди осем години за
убийството на българския гражданин Андрей Монов. Оплакването му
до съда в Страсбург е свързано с това, че през 2012 г. той подава жалба до началника на Софийския затвор с твърдение, че надзирателите
са се отнесли грубо към журналисти, посетили го в затвора, както и че
са откраднали техни вещи. След проверка на Министерството на правосъдието обаче става ясно, че оплакване от подобно отношение няма
и в резултат на това Полфрийман бива наказан по действащия тогава
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл.
100, ал. 2, т. 7 – за отправяне на клевети или набеждаване на служители или други лишени от свобода, изменен през 2012 г.). Подобен е и
казусът, описан в жалбата на Николай Шахънов. В решението си ЕСПЧ
отсъжда, че е налице нарушени на чл. 10 от Конвенцията от страна на
българската държава, като присъжда на двамата затворници парично
обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
Произнасяне на ЕСПЧ има и по делото на бившия главен секретар на Министерството на финансите Тенчо Попов и съпругата му Антония Попова
заради показния им арест през 2016 г., като Съдът установява 4 нарушения на Европейската конвенция и присъжда парично обезщетение.
Във връзка с постановеното пилотно решение по делото „Нешков и
други срещу България‘‘ (образувано по шест жалби срещу Република
България с твърдения за нечовешки и унизителни условия в местата за
лишаване от свобода и за отсъствие на ефективни вътрешни правни
средства за защита срещу тях), което влезе в сила на 1 юни 2015 г.,
следва да се припомни, че съвсем скоро изтича 18-месечният срок за
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изпълнение на препоръките в решението. Съдът назова редица възможни мерки за справяне със ситуацията, част от които са свързани
със сериозни бюджетни разходи или с промени в наказателната политика, и България трябва да има много по-ясно и категорично отношение по този въпрос.
Що се отнася до прилагането на националния механизъм за обезщетяване на пострадалите в случаите на бавно правораздаване (Глава
трета „а” от Закона за съдебната власт), по данни на Инспектората
към ВСС през периода януари – юни 2016 г. са постъпили общо 251
заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, от които 144 по граждански, търговски
или административни дела и 107 по наказателни дела. Разгледани са
183 основателни (55 от тях по наказателни дела, а 128 по граждански,
търговски и административни дела) и 27 неоснователни заявления. В
сравнение с предходния изследван период се наблюдава леко увеличение на общия брой заявления, както и на процента на основателните заявления (от 65 % на 73 %).
По данни на Министерството на правосъдието за изследвания 6-месечен период в рамките на националния механизъм са сключени общо
143 споразумения с граждани за изплащане на обезщетения. Общият
размер на изплатените обезщетения възлиза на 338 848 лв.
Според констатациите на Инспектората към ВСС причините за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен
срок и през разглеждания период като цяло повтарят тези, които бяха
констатирани през предходните два изследвани периода:
• недобра подготовка на съдиите за провеждане на съдебните заседания, водеща до забавено произнасяне при разглеждане на делото в
открито съдебно заседание;
• недостатъчно добра организация на съдебните процеси; нарушаване на предвидените от процесуалните закони срокове за насрочване
на делата за разглеждане в съдебни заседания, лоша организация при
събирането на доказателствата;
• неспазване на предвидените от НПК срокове (чл. 308 и чл. 340 от
НПК) за постановяване на съдебните актове;
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• непознаване на материалния и процесуалния закон – причина за
отмяна на съдебните актове по реда на инстанционния контрол;
• голяма продължителност на наказателното производство на фаза досъдебно производство.
Данните за висящите дела пред различните състави на ЕСПЧ показват,
че България продължава да е извън десетицата на държавите, срещу
които се образуват най-много дела за нарушения на Конвенцията (фиг.
5). Общият брой на висящите дела срещу България, разпределени на
различните състави на ЕСПЧ, към 01.07.2016 г. е 865, като по 542 от
тях съдът се е произнесъл – 524 жалби са отхвърлени като недопустими, а по 18 от тях е постановено решение. За първото шестмесечие на
2016 г., подобно на резултатите, отчетени за периода юли – декември
2015 г., най-много висящи дела има срещу Украйна, Русия и Турция.
Фигура 5

Висящи ЖАЛБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА РАЗЛИЧНИ СЪСТАВИ
към 31.08.2016г.

Останалите
37 държави
12050
15,7%

Азербайджан - 1650
2.2%
Словения - 1700
2.2%

Украина
18700
24,4%

Полша - 2100
2.7%
Грузия - 2150
2,8%
Русия
9350
12,2%

Румъния
5850
7,6%
Италия
7000
9,1%

Унгария
8000
10,4%

Източник: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2014_ENG.pdf
* Данните са отчетени към 31 август 2016 г.
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Турция
8050
10,5%

Любопитно е да се отбележи, че ЕСПЧ въведе нова функция за търсене
на официалната си страница, която позволява на всеки да проследи
хода на производството по дадена жалба. Тя предоставя информация
за всички случаи, които са били разпределени на съдебни състави и
не са анонимни, като информацията ще бъде достъпна до два месеца
след всяко процесуално действие.
В помощ на гражданите е публикуван превод на български език на
третото издание на Практическото ръководство върху критериите за
допустимост на жалбите до ЕСПЧ, достъпно на http://www.echr.coe.int/
Documents/Admissibility_guide_BUL.pdf.

По-важни изводи и препоръки:
1. Прегледът на практиката на ЕСПЧ по дела срещу България през периода януари
– юни 2016 г. показват концентрация на нарушенията в едни и същи области, което
свидетелства, че все още са налице системни проблеми, за справянето на които са
нужни много по-концентрирани усилия. Такива например са проблемите с тежките
условия в местата за лишаване от свобода, както и с прекомерното използване на
сила от полицейските служители.
2. Въпреки наближаващия краен срок не се забелязва осезаем напредък в изпълнението на мерките, предвидени в пилотното решение по делото „Нешков и други срещу България”. Мерките засягат две групи проблеми – тежките условията, при които
се изтърпяват наказанието „лишаване от свобода“ и мярката за неотклонение „задържане под стража“, и отсъствието на вътрешноправни средства за защита (какъвто
например е националният механизъм за обезщетяване на пострадалите в случаите
на бавно правораздаване по глава трета „а” от Закона за съдебната власт).
3. Увеличаването на броя на заявленията за обезщетение в случаите на нарушаване
на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, от една страна, би
могло да означава, че предвиденият национален механизъм се е утвърдил като средство за защита и гражданите се отнасят с повишено доверие към неговата ефективност. От друга страна, в съчетание с увеличаването на процента на уважените заявления, данните навеждат на извода, че бавното правораздаване продължава да е един
от тежките проблеми на съдебната система, за който държавата системно „си плаща“.
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VIII. Тема на броя:
Защита на правата
на потребителите
1. Поява и историческо развитие на правната защита на потребителите
Отделни правни средства за защита на интересите на страната, която
придобива или се ползва от определено имуществено или духовно благо, могат да се открият още в древността. Установяването им съпътства
развитието на гражданскоправните отношения и в най-ранните исторически източници, достигнали до нас, представляват общи забрани на
различни нелоялни търговски практики. Разгърната система от институти се съдържа в правото на Древен Рим. По-голямата част от тях са
залегнали в основата на днешната обща гражданскоправна защита на
правата на потребителите. Такива са например институтът на отговорността за недостатъци при покупко-продажбата, унищожаемостта на
сделка, сключена поради крайна нужда при явно неизгодни условия,
деликтната отговорност за вреди, причинени от вещи и др.
Идеята за обособяване на специална фигура „потребител“, който е носител на самостоятелен набор от права и субект на специална защита,
е продукт на модерното общество. Тя е проекция на няколко паралелно развиващи се обществено-икономически процеса, започнали още
през XIX в., но най-интензивно изявени през 60-те и 70-те години на XX
в. На първо място, това е интензифицирането на потреблението и постепенното му обособяване като основен структуроопределящ елемент
в пазарната икономика. На второ място, разширяването на достъпа до
блага на все по-големи и разнородни групи от населението е свързано
и с масовизиране на производството и удължаване на веригата между
този, който произвежда стоката или доставя услугата, и този, който ги
придобива или се ползва от тях. В по-развитите икономики тази връзка
е опосредена от сложна система за дистрибуция, в резултат на което
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отношенията между производител и потребител до голяма степен стават анонимни. Появяват се големи търговци с доминиращо положение
на пазара, което силно нарушава баланса в отношенията търговец –
потребител. На трето място, този период е свързан и с появата на все
по-сложни в технологично отношение продукти, чиито употреба и поддръжка изискват специализирани знания, а това на свой ред с особена
острота поставя въпроса за безопасността им за здравето на хората.
Не на последно място, тези процеси са свързани и с появата на нови
правни средства за сключване на масови, еднотипни сделки – например договори при общи условия, типови договори и др., в които търговецът/производителят практически едностранно определя съдържанието на договора, а възможностите на потребителя за договаряне са
силно ограничени.
Разпознаването на потребителите като ключов фактор за развитието
на националната икономика и осъзнаването на тяхната уязвимост и
по-слаба позиция спрямо търговците води до формулиране на целенасочени политики за защита на техните интереси, намерили израз в
специално законодателство. Такова се създава първоначално в САЩ,
последвани от редица европейски държави.
Особено емблематична за развитието на потребителското законодателство е речта на американския президент Джон Кенеди пред Конгреса, произнесена на 15 март 1962 г., в която той защитава идеята
за приемане на специален закон за правата на потребителите. Днес на
тази дата се чества Международният ден на потребителите. Президентът Кенеди подчертава огромното значение на потребителите за развитието на икономиката, като в същото време признава: „Потребителите по дефиниция сме всички ние. Те са най-голямата икономическа
група, въздействащи и повлияни от почти всяко публично или частно
икономическо решение. Две трети от всички разходи в икономката
са направени от потребителите. Но те са единствената важна група
в икономиката, която не е достатъчно организирана и чието мнение
често остава нечуто“2. Кенеди пръв формулира четири основни права
2
“Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group in the economy, affecting and
affected by almost every public and private economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by
consumers. But they are the only important group in the economy who is not effectively organized, whose views are
often not heard.”
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на потребителите: 1) право на безопасност – да бъдат защитавани срещу продукти, които са опасни за живота и здравето им; 2) право на информация – да бъдат защитени срещу измамна, лъжлива или подвеждаща информация, реклама, етикиране или други практики, както и да
получават фактите, необходими, за да направят информиран избор; 3)
право да избират – да им се предоставя, доколкото е възможно, достъп
до разнообразни продукти и услуги на конкурентни цени, а в сектори,
където конкуренцията е заменена от държавна регулация – гаранция
за достатъчно добро качество и услуги на справедливи цени; и 4) право
да бъдат чути – да е гарантирано, че интересите на потребителите ще
бъдат отчитани при формулиране на държавната политика и че те ще
получават справедливо и бързо правосъдие.
В рамките на Европейския съюз (ЕС) с основополагащо значение за
развитието общоевропейска политика за защита на потребителите
има Резолюция на Съвета от 14 април 1975 г. по предварителната
програма на Европейската икономическа общност относно политиката за защита и информиране на потребителите. Програмата дефинира пет основни потребителски права – право на защита на здравето и безопасността, право на защита на икономическите интереси,
право на обезщетение за вреди, право на образование и право да
бъдат чути.
Докато Договорът за създаване на Европейска икономическа общност от 1957 г. само инцидентно споменава в различен контекст потребителите, Договорът от Маастрихт от 1992 г. съдържа специален
дял XIV (чл. 153), посветен на защитата на потребителите. Съгласно
разпоредбите на Договора „Общността съдейства за защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите,
както и за насърчаване на правото им на информация, образование и организиране в защита на техните интереси. Изискванията
за защита на потребителите се вземат предвид при определянето и
осъществяването на други видове политика и дейности на Общността.“ Така Договорът от Маастрихт създава нормативна основа за разработване и прилагане на политики и мерки, които, от една страна,
допълват, подкрепят мерките в защита на потребителите, предприети
от държавите членки, а от друга – установяват минимален стандарт на
тази защита (държавите членки могат да въвеждат по-строги защитни
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мерки, стига те да са съвместими с Договора). Днес политиката за
защита на потребителите е една от основните политики на Съюза, за
реализацията на която за периода 2014 – 2020 г. са предвидени около 189 млн. евро3.
В бившите социалистически държави за защита на потребителите се
заговаря едва след прехода от планова към пазарна икономика. В България първият проект на закон за защита на потребителите е изготвен
още през 1992 г., но не е внесен за обсъждане в Народното събрание4.
В последствие през 1997 година е изготвен проект на Закон за защита
на потребителите и за правилата за търговия, който е приет и влиза в
сила от 3 юли 1999 г. Законът урежда пет основни права на потребителите:
• право на защита срещу рискове от придобиване на стоки и услуги,
които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
• право на защита на техните икономически интереси при придобиването на стоки и услуги;
• достъп до съдебни и специални извънсъдебни процедури за защита
на потребителите;
• право на сдружаване с цел защита на техните интереси;
• право на информация.
Уредени са обективна отговорност на производителя за вреди, причинени от дефектна стока, гаранционната отговорност и условията и
редът за упражняване на правото на рекламация. Законът съдържа и
правила за етикиране на стоките и обявяване на цените, за заблуждаващата и непочтена реклама, както и защитата срещу неравноправни клаузи в договорите. Предвидена е възможност за сдружаване на
потребителите, както и възможност сдруженията на потребителите да
подават искове за защита на техните колективни интереси.

3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0254

През 80-те години на XX в. в Българското законодателство се въвежда т. нар. отговорност за продукцията, но
прилагането й е силно ограничено.
4
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Законът за защита на потребителите и за правилата за търговия се прилага до юни 2006 г., когато влиза в сила действащият Закон за защита
на потребителите (ЗЗП).
2. Понятието потребител
Понятието за потребител е по-тясно от понятието за съответната страна
по едно правоотношение по повод придобиването или ползването на
стоки и услуги, с което борави гражданското право. Потребителят може
да бъде купувач, заемател, поръчващ и т.н. Качеството потребител се
наслагва върху качеството, което лицето има по съответното правоотношение. Това наслагване идва, за да „облече“ лицето с допълнителни
права и правни възможности за защита на неговите интереси.
Европейското законодателство не борави с единно понятие за потребител. Определения са приети за нуждата на прилагането на различните
актове в областта на потребителската защита. Все пак всички те съдържат два основни елемента5: 1) качеството на лицето – потребител може
да бъде само физическо лице6; и 2) целта, за която ще бъде използвана
стоката или услугата – потребителят действа извън рамките на своята
търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Българският
правен ред предлага легална дефиниция на понятието за потребител.
Съгласно разпоредбата на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на
ЗЗП "потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или
ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като

5
Виж Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно
решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/
ЕО, Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите
за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и
замяна и др.
6
Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки предлага по-широко разбиране за понятието
потребител, като допуска такова да бъде и юридическо лице. Съгласно Директивата потребител е „лицето, което
купува или се съгласява да закупи туристическия пакет (“основен контрагент”), или всяко лице, от чието име
основният контрагент се съгласява да закупи туристическия пакет (“други бенефициенти”) или всяко лице, на
което основният контрагент или някой от другите бенефициенти прехвърля туристическия пакет (“лице, на което
се прехвърля”)“
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страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Като страна членка на ЕС България е транспонирала във вътрешния правен ред всички задължителни
актове на органите на ЕС в областта на потребителската защита. Това
напълно се отнася и за понятието за потребител. Видно от посоченото
определение в легалната дефиниция, която се съдържа в ЗЗП, присъстват същите два елемента:
• Първата предпоставка е по-скоро положителна – потребителят е само
физическо лице, което може валидно да встъпва в правни сделки. Извън дефиницията остават юридическите лица дори ако те не извършват
търговска дейност – например юридическите лица с нестопанска цел.
• Втората предпоставка е отрицателна – предназначението на стоките и услугите да не попада в сферата на извършваната от лицето търговска или друга професионална дейност. Потребителят придобива
стоките и ползва услугите за лични нужди. Като такава тук приемаме
всякаква нужда, която не е свързана с извършването на търговска
или друга професионална дейност. В този смисъл не всяко физическо
лице може да е потребител. Така например едноличният търговец не
е потребител, когато придобива стоки и ползва услуги като част от
търговската си дейност. Изрично ЗЗП изисква физическото лице като
страна по сделката да действа извън рамките на своята търговска или
професионална дейност.
3. Действаща нормативна уредба
3.1. Същност на потребителското право
Потребителско право се нарича съвкупността от материални и процесуални правни норми, които уреждат правата на потребителите,
способите за защитата на потребителите, както и правомощията на
държавните органи и дейността на организациите на потребителите.
Отношенията, които са предмет на уредба от потребителското право
са разнородни по своята същност – едни от тях са с гражданскоправен
характер, а други са административни. Част от нормите са материалноправни, а други са процесуални. Поради това и потребителското право
има смесен, нехомогенен характер. Въпреки че не представлява са-
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мостоятелен правен отрасъл, то притежава относителна обособеност и
е с безспорна обществена значимост.
3.2. Европейско законодателство
Договорът за функциониране на ЕС (ДФЕС) съдържа самостоятелна
уредба на защитата на потребителите (дял XV), но изрично предвижда, че изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването и на другите политики и
действия на Съюза. Политиката за защита на потребителите съгласно
чл. 4 от ДФЕС попада в сферата на споделената компетентност между
ЕС и държавите членки. Съгласно чл. 169 от ДФЕС „с цел подкрепа на
интересите на потребителите и осигуряването на високо равнище на
защита на потребителите, Съюзът съдейства за закрилата на здравето,
сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за
развитието на тяхното право на информация, просвета и самоорганизиране с цел защита на техните интереси“. В изпълнение на тези цели
ЕС приема две групи мерки:
• мерки, свързани със сближаване на законодателствата, в рамките
на доизграждането на вътрешния пазар;
• мерки, които подкрепят и допълват политиката, осъществявана от
държавите членки и осигуряват наблюдението върху нея.
В областта на потребителската защита на ниво ЕС са приети редица
актове на вторичното право. Някои от по-основните от тях са:
• Директива 2013/11/ЕС на европейския парламент и на съвета от
21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2009/22/ЕО;
• Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
• Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
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14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето
ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна;
• Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и
за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета;
• Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар;
• Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11
май 2005 година относно нелоялни търговски практики, от страна на
търговци към потребители, на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и
2002/65/ЕО на Европейския парламент и Съвета, и Регламент (ЕО) №
2006/2004 на Европейския парламент и Съвета;
• Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО
на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО;
• Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите;
• Директива 2000/31/ЕО на европейския парламент и на съвета от 8 юни
2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар;
• Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции;
• Директива 93/13/ЕИО на съвета от 5 април 1993 година относно
неравноправните клаузи в потребителските договори;
• Директива 90/314/ЕИО на съвета от 13 юни 1990 година относно
пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и
пакетните туристически обиколки;
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• Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски
спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2009/22/ЕО.
България е транспонирала всички задължителни актове на ЕС в областта на потребителската защита.
3.3. Национална правна уредба
За разлика от други страни в света в България защитата на потребителите е изведена като цел още в Конституцията. Съгласно разпоредбата
на чл. 19, ал. 2 „законът създава и гарантира на всички граждани и
юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като
предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция
и защитава потребителя.“
Основният нормативен акт, който урежда потребителските права и
специфичните способи за тяхната защита в България, е Законът за защита на потребителите. ЗЗП обаче не е единственият нормативен акт,
който съдържа норми с подобна насоченост. Редица секторни закони
също предвиждат правила, които пряко или косвено защитават потребителите при придобиването на стоки и ползването на различни услуги. Такива например са Законът за потребителския кредит, Законът за
електронната търговия, Законът за енергетиката, Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Законът за кредитите за
недвижими имоти на потребители, Законът за туризма, както и отделни
разпоредби в Закона за виното и спиртните напитки и Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Всички те в съвкупност
формират потребителското право в България.
В сравнителен порядък са познати примери за кодифициране (или
поне опит за кодифициране) на материята в областта на потребителското право. Така например във Франция действа Кодекс на потреблението. В България, подобно на други държави, е избран различен
подход – предпочетено е общата уредба на правата на потребителите и
специфичните способи за тяхната защита да бъдат уредени в един акт,
но паралелно с него да действат и специални правила по отношение на
отделни видове стоки или услуги.
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4. Органи и организации в системата за защита на потребителите
4.1. Комисия за защита на потребителите
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган към министъра на икономиката. Комисията се състои от
трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет. КЗП прилага законодателството в областта на потребителската защита в България. Освен по ЗЗП
Комисията притежава правомощия по още над 10 закона. Сред тях
са Законът за туризма, Законът за потребителския кредит, Законът за
електронната търговия, Законът за предоставяне на финансови услуги
от разстояние, включително отделни правомощия по Закона за виното
и спиртните напитки, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с
тях изделия, Закона за генетично модифицирани организми, Закона за
движението по пътищата, Закона за управление на отпадъците.
КЗП осъществява административен контрол върху пазара на стоки и
услуги в обема и в сферите, определени от закона, например:
• контрол за безопасността на стоките и услугите;
• контрол върху нелоялните търговски практики;
• контрол на продажбите от разстояние и извън търговския обект.
По отношение на някои стоки и услуги КЗП осъществява своите правомощия съвместно с други държавни органи – например с Българската
агенция по безопасност на храните. По отношение на нелоялните търговски практики обаче КЗП извършва административен контрол практически върху целия вътрешен пазар (фиг. 6).
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Фигура 6

Производства по установяване на нелоялни търговски
практики 2014 – 2015 г.

2015 г.

572

2014 г.

297

199

112

3

Разгледани случаи

Нелоялни практики

Заведени колективни
искове

Източник: Комисия за защита на потребителите

Важна част от дейността на Комисията е свързана с отстраняване на
неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори.
КЗП съдейства за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на
рекламация за стоки и услуги и др. (фиг. 7).
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Фигура 7

Жалби на граждани по сектори
и видове нарушения
Жалби на граждани – 2015 г.
Комуникационна техника

37%

Обществени услуги

19%

Битови уреди

11%

Битови услуги

6%

Обувки и кожени изделия

6%

Аудио-визуална техника
Храни и напитки

5%
3%

Потребителски кредити

2%

Облекла

2%

Туристически услуги

2%

Други стоки и услуги

7%

Източник: Комисия за защита на потребителите

Особено следва да се подчертае информационната дейност на Комисията, доколкото тя е непосредствено свързана с осъществяване на
едно от основните потребителски права, а именно правото на образование по потребителски въпроси. Повишаването на информираността
на гражданите за техните права като потребители и тяхната активност
по отношение на упражняването и защитата им е от ключово значение
за дисциплиниране на търговците и осъзнаване на тяхната отговорност
за безопасността и здравето на потребителите на стоки и услуги.
При осъществяване на своята дейност КЗП приема сигнали, предложения и жалби, извършва проверки, изготвя препоръки, съдейства за
решаване на спорове и налага санкции за нарушения на потребителското законодателство (фиг. 8).
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Фигура 8

Брой на жалбите и рекламациите 2013 – 2015 г.

брой жалби
брой рекламации
20453
17903

17834

10703

9883
7931

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Източник: Комисия за защита на потребителите

КЗП е координатор и контактна точка за България по информационни
системи за обмен на данни в рамките на ЕС по отношение безопасността на стоките и нелоялните търговски практики. В рамките на ЕС
функционират няколко такива системи:
• Системата „RAPEX“:
RAPEX е европейската система за бързо предупреждение за опасни
продукти. Чрез нея се гарантира, че информацията за опасни продук
ти, изтеглени от пазара и/или иззети от потребители в рамките на ЕС,
се разпространява бързо между държавите членки и Европейската
комисия, така че да могат да се предприемат подходящи действия.
Понастоящем в системата участват 31 държави. Системата обхваща
всички държави членки на ЕС и страните от ЕАСТ/ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
В обхвата на RAPEX са включени опасни нехранителни продукти, предназначени за потребители (напр. играчки, козметика, облекла) и за
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специалисти (напр. бормашини, машини, строителни материали), които представляват сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите (рискове от наранявания, химични рискове и др.), както и за
други фактори от обществено значение като например околната среда
(риск от замърсяване на дървета, вода, въздух, почва и др. с опасни
химични вещества, съдържащи се в даден продукт), здравето и безопасността на работното място и обществената сигурност.
Системата RAPEX обхваща по-голямата част от нехранителните продукти. Други категории нехранителни продукти, като например фармацевтичните продукти и медицинските изделия, са обхванати от други
специални системи за предупреждение.
България се присъединява към Системата RAPEX през март 2005 г.,
още преди да стане член на Европейския съюз през 2007 г.
• Информационната и комуникационна система за надзор на пазара „ICSMS“:
ICSMS е информационна система за обмен на информация за несъответстващи на изискванията продукти, резултати от съвместни действия
и добри практики между компетентните органи. Потребителите могат
да я използват и за търсене на информация за продукти и надзорни
органи в Европа.
Системата е разработена от Европейската комисия с цел улесняване
работата на органите за надзор на пазара и информиране на обществеността за несъответстващи продукти. Тя съдържа информация за
продукти, за които е доказано, че представляват опасност за потребителите, както и за такива, за които има съмнения, че представляват
такава опасност. За всеки разследван продукт се създава досие, което
съдържа необходимите данни за идентифициране на продукта и всички
технически данни, събирани от инспекторите (напр. резултати от изпитвания, данни за икономическия оператор, оценка на риска, данни за
злополуки, информация за предприети мерки от органите за надзор на
пазара и др.). ICSMS позволява и обратна връзка за дейностите на органите за надзор на пазара по отношение на разследваните продукти.
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• Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF):
Целта на системата е защита на здравето на хората и на животните от
всякакъв вид вредни въздействия или потенциален риск от увреждане,
произтичащо от храни (в това число и алкохол), фуражи и предназначени за контакт с храни материали. Тази защита се реализира чрез
осигуряване на бърз информационен обмен между държавите членки
и Европейската комисия. При установяване на опасни продукти, разпространени на нейна територия или спрени на граничен пункт, всяка
страна членка е длъжна в рамките на 24 часа да уведоми Европейската комисия, която от своя страна разпространява информацията до
всички контактни точки от Системата за бързо съобщаване.
Национална контактна точка по системата RASFF е дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ към Министерството
на земеделието и храните. Тя поддържа непрекъснат обмен на информация между Европейската комисия и звената за контакт в Република
България (такива има в Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и др). Така
например КЗП има основна роля за откриване, изземване от пазара и
оповестяване на алкохол, опасен за живота и здравето на хората.
• Система за сътрудничество при защита на потребителите (CPCS):
„Системата за сътрудничество при защита на потребителите” (CPCS)
представлява електронна база данни, поддържана от Европейската
комисия и създадена да предостави сигурна среда за обмен на информация между компетентните органи в държавите членки в изпълнение на задължението им за взаимно съдействие съгласно Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
27 октомври 2004 година относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита
на потребителите.
С Решение №16/15.01.2007 г. на Министерския съвет за определяне
на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси
на потребителите, по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество
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между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите членки на Европейския съюз КЗП
е определена за координиращ орган по прилагане на законодателството, посочено в Регламент 2006/2004/ЕС.
• Онлайн платформата за споделяне на знания WIKI
Платформата за споделяне на знания WIKI е онлайн инструмент на Европейската комисия, създаден с цел улесняване на контактите между експерти от страните членки, отговорни за прилагане на Регламент
2006/2004/ЕС.
В платформата Европейската комисия публикува предложения за съвместни дейности на държавите членки. На нея може да бъде открита и
информация по важни въпроси, свързани с потребителската защита,
както и резултати от предприети съвместни действия и добри практики.
4.2. Сдружения на потребителите
Важна роля в осъществяване на защитата на потребителите в страните
членки имат потребителските сдружения. Най-старите от тях започват
активна дейност малко след Втората световна война.
В България дейността на сдруженията на потребителите и отношенията
им с държавната администрация са уредени в ЗЗП. На тях е посветен
самостоятелен раздел II в глава осма на закона. Сдруженията на потребителите са сдружения с нестопанска цел, към които законът предвижда специални изисквания. Те трябва да не са свързани с определена
политическа партия, да са икономически независими от производители, вносители, търговци и доставчици действат и да действат изключително в интерес на потребителите.
ЗЗП предвижда ясни критерии за представителност на сдруженията на
потребителите. Те се признават за такива от министъра на икономиката и освен общите права, които законът предоставя на потребителските сдружения, представителните сдружения на потребителите имат
допълнителни права и възможности. Те участват в Националния съвет
за защита на потребителите, в колективните и консултативните органи
за защита на потребителите и при определени условия имат право на
финансово подпомагане от страна на държавата.
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Една от най-важните функции на потребителските сдружения е предоставянето на информация на потребителите – както във връзка с гарантираните им от закона права и реда за тяхното упражняване, така и с
данни за състоянието на пазарната среда.
Друга основна функция на потребителските сдружения е свързана с ролята им на посредници при решаване на спорове между потребители
и търговци или производители. Посредничеството може да се изрази
в три основни форми – преговори с търговеца, участие в помирително производство (помирителна комисия) или съдействие при съдебно
производство. Едно от най-силните правни средства за въздействие,
което законът предоставя на потребителските сдружения, е правото им
на иск във връзка със защитата на колективните права и интереси на
потребителите.
Не на последно място, законът предоставя на сдруженията на потребителите правото да представляват интересите на потребителите пред
държавните органи, формулиращи и осъществяващи политиката за защита на потребителите. Това представителство най-често се изразява в
участие при подготовката и обсъждането на нормативни актове, които
засягат правата на потребителите.
4.3. Национален съвет за защита на потребителите
Националният съвет за защита на потребителите (НСЗП) е консултативен орган към министъра на икономиката, който се състои от председател, заместник-председател и 12 членове. В Националния съвет
участват като членове по равен брой представители на държавни органи и на представителните сдружения на потребителите. Председател на
НСЗП е министърът на икономиката. Националният съвет консултира
министъра на икономиката с оглед усъвършенстването и по-ефективното прилагане на законодателството в областта на потребителската
защита, като изготвя програми за провеждане на потребителска политика, прави предложения за изменения и допълнения в правната уредба на защитата на потребителите, както и във връзка с ефективното й
прилагане, дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на потребителите и др.
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4.4. Помирителни комисии за решаване на потребителски спорове
Помирителните комисии са органи за алтернативно разрешаване на
потребителски спорове към КЗП. Статутът им е уреден в ЗЗП, Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии, издаден от министъра на икономиката, и Правилника за дейността на
помирителната комисия за платежни спорове, издаден от БНБ. Основната роля на помирителните комисии е да подпомагат гражданите и
търговците в постигането на доброволно, извънсъдебно уреждане на
възникнал между тях спор във връзка със закупуването на стоки или
ползването на услуги.
Помирителните комисии са общи и секторни в зависимост от предмета
дейност и региона на действие.
Общите помирителни комисии съдействат за разрешаване на национални и трансгранични спорове7 между потребители и търговци за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително
във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за
стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически
услуги и договори, сключвани с потребители (чл. 182, ал. 2 от ЗЗП). Общите помирителни комисии разглеждат и спорове между потребители
и търговци в сектори на икономиката, в които няма орган за алтернативно решаване на спорове. Те са дванадесет на брой, като седалището и районът им на действие се определят със заповед на министъра
на икономиката. Всяка помирителна комисия има тричленен състав
и включва председател, представител на сдружение на потребителите
и представител на сдружение на търговците, браншови организации
или камара на търговците от съответния сектор. Председателят на КЗП
съобразно предмета на спора определя председателите на всяка помирителна комисия. При невъзможност за сформиране на обща помирителна комисия поради липса на представител на сдружение на

7
Национален спор е всеки спор, възникнал във връзка с договор за продажба или за предоставяне на услуги,
при който в момента, когато потребителят поръчва стоките или услугите, пребивава в същата държава членка
на Европейския съюз, в която е установен търговецът (чл. 181в, ал. 3). Трансграничен спор е всеки спор, възникнал във връзка с договор за продажба или за предоставяне на услуги, при който в момента, когато потребителят поръчва стоките или услугите, пребивава в държава членка на Европейския съюз, различна от тази, в
която е установен търговецът (ал. 4).
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търговците, на браншови организации или на камара на търговците
или на сдружение на потребителите, председателят на КЗП определя
със заповед друга обща помирителна комисия, която да разрешава
спорове в района на действие, в който не може да се създаде обща
помирителна комисия.
Секторните помирителни комисии разглеждат национални и трансгранични спорове между потребители и търговци в секторите енергетика
(електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ), водоснабдителни и канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски
услуги, транспорт (превоз на пътници и багаж по железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт) и финансови услуги (включително и финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне
на потребителски и ипотечни кредити, застраховане, застрахователно
посредничество, допълнително социално осигуряване и др.). Спорове
между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги,
както и между издатели на електронни пари и техни клиенти във връзка
с прилагането на Закона за платежните услуги и платежните системи,
на подзаконовите актове по прилагането му и на Регламент (ЕО) №
924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността8
се разглеждат от помирителна комисия за платежни спорове съгласно
Закона за платежните услуги и платежните системи.
Съставът на секторните помирителни комисии също е тричленен и
включва председател, определен от съответния регулаторен или надзорен орган, един представител на КЗП и един представител на сдружение на търговците, на браншови организации или на камара на
търговците от съответния сектор, съгласно предмета на спора. При невъзможност за сформиране на секторни помирителни комисии поради
липса или несъгласие за участие на сдружение на търговците, на браншови организации или на камара на търговците от съответния сектор,
8
Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ, L 266/11 от
9 октомври 2009 г.), на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012
г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ, L 94/22 от 30 март 2012 г.), както и на Регламент (ЕС) 2015/751
на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции,
свързани с карти (OB, L 123/1 от 19 май 2015 г.)
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помирителното производство се провежда в състав от председателя на
съответната секторна помирителна комисия и двама представители на
КЗП.
Секторните помирителни комисии и общата помирителна комисия със
седалище град София разглеждат и трансгранични спорове, получени
чрез т.нар. платформа за онлайн решаване на спорове.
При решаването на спорове помирителните комисии спазват принципите на доброволност, експертност, независимост, безпристрастност,
прозрачност, ефективност, справедливост, свобода и законосъобразност. Помирителните комисии са независими при осъществяването на
своята дейност и към тях не могат да се отправят задължителни указания. Те си сътрудничат с регулаторните и надзорните органи, които им
оказват съдействие при изпълнение на техните задължения в хода на
помирителното производство.
На официалните интернет страници на КЗП и на Европейския потребителски център – България е публикувана връзка към сайта на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за
алтернативно решаване на спорове на държавите членки на ЕС.
Помирителното производство е доброволен и алтернативен способ за
решаване на потребителски спорове. Към него се прибягва, ако потребителят и търговецът не успеят да решат възникналия между тях спор
чрез директни преговори. Правото да инициира производството е предоставено на потребителя.
Помирителното производство е безплатно за потребителя и това е едно
от основните предимства на този способ. Може да се наложи заплащане единствено на такси за представителство, вещи лица, преводи и т.н.,
каквито не са задължителни.
Провеждането на помирителното производство не изисква присъствието на страните, тъй като потребителските спорове се разглеждат въз
основа на предоставените документи, доказателства, експертизи и
становища. По изключение, при необходимост съответната обща или
секторна помирителна комисия може да изслушва страните за изясняване на факти и обстоятелства, които са от значение за правилното
решаване на спора. Всички документи в хода на производството могат
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да се подават и обменят и онлайн.
Друго съществено преимущество на помирителното производство е
това, че то е значително по-бързо от съдебното, тъй като срокът за произнасяне на помирителната комисия с помирително предложение е 90
дни от сезирането й. Когато помирителното предложение бъде одобрено от страните, то има сила на споразумение между тях. Те могат да му
придадат изпълнителна сила, като го предоставят за одобрение пред
компетентния граждански съд.
Помирителните комисии не разглеждат повторно спорове, за които е
изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го
приели, или не. Производството пред помирителната комисия обаче не
е пречка за предявяване на иск в съда.
4.5. Европейски потребителски центрове
В края на представянето на институционалната система в областта
на защитата на правата на потребителите заслужава да се спомене и
т.нар. Мрежа от европейски потребителски центрове (ECC-Net). Мрежата от европейски потребителски центрове функционира на територията
на ЕС, Норвегия и Исландия и понастоящем се състои от 30 центъра.
Действащата Мрежа от европейски потребителски центрове е създадена през януари 2005 г. след сливането на две съществуващи дотогава
мрежи за защита на потребителите: Мрежата за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове (EEJ-Net) и Мрежата Euroguichet, чиято
дейност е насочена основно към предоставяне на информация и консултиране по проблемите на защитата на потребителите. Европейските
потребителски центрове осъществят дейност и в двете направления.
От една страна, усилията им са свързани с повишаване на информираността на европейските граждани за правата им като потребители в
рамките на единния вътрешен пазар, с акцент върху трансграничните
покупки на стоки услуги, било то на място или онлайн. От друга страна,
европейските потребителски центрове оказват съдействие на потребителите за доброволно решаване на потребителски спорове с трансграничен елемент. Развитието на Мрежата от европейски потребителски центрове е важна част от политиката на Европейската комисия
за защита на потребителите, чрез която ЕК цели да засили доверието
на европейските граждани в ефективността на законодателството за
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потребителите, а оттам и да насърчи развитието на единния пазар, в
рамките на който частното потребление заема доминиращо място.
5. Съдържание на потребителската защита
5.1. Основни потребителски права
Както беше отбелязано по-горе, ЗЗП гарантира на потребителите осем
основни права (чл. 1, ал. 2 от ЗЗП):
• право на информация за стоките и услугите;
• право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги,
които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
• право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за
продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
• право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
• право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
• право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
• право на сдружаване с цел защита на интересите им;
• право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.
Правото на информация за стоките и услугите е основополагащо в потребителската защита. Законът също го оценява като такова, посочвайки го на първо място в списъка с основни права на потребителите.
Обезпечаването му дава възможност на потребителя да направи ра
зумен и мотивиран избор и така да защити в най-голяма степен своите
интереси. Предоставянето на определена задължителна информация
на потребителите е формулирано като изрично задължение на търговеца, а липсата на достатъчно пълна, ясна и разбираема информация
за основните характеристики на стоката или услугата, както и предоставянето на заблуждаваща и подвеждаща информация е съществено

95

нарушение на потребителските права, за което законът е предвидил
сериозна санкция. Законодателят е отделил самостоятелна глава втора
на информацията, предоставяна на потребителите. В нея освен общите правила за съдържанието на информацията, времето и начинът, по
който тя трябва да достигне до потребителя, ЗЗП съдържа специални
разпоредби за етикирането на стоките, обозначаването на цените на
стоките и услугите и указанията за употреба.
Изключително важен аспект от потребителската защита е гарантирането на правото на безопасни стоки и услуги. За да определи кои стоки
и услуги се считат за безопасни, законът си служи с една дефиниция и
с една оборима презумпция. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1
от ЗЗП безопасна стока или услуга е всяка стока или услуга, която при
нормални и разумно предвидими условия за употреба, включително
продължителността на нейното използване, привеждането и в експлоатация, инсталирането (монтирането) и поддръжката и, не представлява
риск за живота и здравето на потребителите или той е минимален и
съвместим с употребата на стоката или услугата и е смятан като приемлив за осигуряване високо ниво на защита на потребителите. Давайки
си сметка, че тази дефиниция много трудно би могла самостоятелно
да служи като обективен и осреднен критерий за това коя стока е бе
зопасна за живота и здравето на потребителите, законодателят е прибягнал до оборимата презумпция, че всяка стока, която съответства на
нормативно установените изисквания за безопасност, на които трябва
да отговаря, за да бъде пусната на пазара, се счита за безопасна. На
пазара е допустимо да се предлагат само безопасни стоки и услуги.
Контролът за спазване на това изискване се осъществява както от
КЗП, така и от други държавни органи съобразно вида на стоката.
По-долу в изложението отделни аспекти на основните права на потребителите се разглеждат през призмата на специалните форми на потребителска защита.
5.2. Специални форми на потребителска защита
Както посочихме в началото на настоящото изследване, правата на
потребителите се защитават чрез две групи средства. От една страна,
това са общите средства, които познава гражданското право (отговорност за недостатъци, отговорност за вреди, причинени от вещи и др.),
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които страната по съответното правоотношение може да релевира в
рамките на общия граждански процес. Наред с това обаче, страната по
това правоотношение, която има и качеството потребител, разполага с
допълнителни правни възможности, предвидени в ЗЗП, които условно
тук се наричат специални форми на потребителска защита. Сред тях
основен акцент в настоящото изследване се поставя върху гаранционната отговорност, отговорността за вреди от дефектни стоки, колективната защита и защитата срещу неравноправни клаузи в договорите.
• Гаранционна отговорност
Съгласно ЗЗП (чл. 105, ал. 2) продавачът отговаря за всяка липса на
съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която
съществува при доставката на стоката и се прояви до 2 години след
доставянето й, дори да не е знаел за несъответствието. Това е така
наречената законова гаранция за стоката. Всяко несъответствие на
стоката с договора, което се прояви до 6 месеца след доставянето на
стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се
докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката
или на характера на несъответствието. В рамките на тези 2 години, но
не по-късно от 2 месеца от установяването на несъответствието потребителят може упражни правото си на рекламация, като поиска от
търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба,
т.е. с това, което е договорено като вид, количество и качество (рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на
несъответствието). Ако са изпълнени и останалите условия по закона,
продавачът е длъжен да приеме рекламацията и да я реши в рамките
на един месец от предявяването й. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба може да стане по различни начини, като
законът предвижда поредност в упражняването им. При предявяването на рекламацията потребителят може да избира между извършване
на ремонт или замяна на стоката с нова, освен ако това е невъзможно
или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в
сравнение с другия (той е такъв, ако неговото използване налага неразумно високи разходи на продавача в сравнение с другия начин на
обезщетяване, като се отчитат стойността на стоката, значимостта на
несъответствието и възможността да се предложи на потребителя друг
начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудоб-

97

ства за него). Ако потребителят не е удовлетворен от решаването на
рекламацията, на следващ етап той има право да поиска разваляне на
договора и възстановяване на цената или отбив от цената. Използването на посочените две опции е субсидиарно – в случай, че търговецът
се съгласи да извърши замяна на потребителската стока с нова или да
поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията, потребителят не може да претендира за възстановяване на
заплатената сума или за намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да поиска разваляне на договора или намаляване на
цената и когато несъответствието с договора за продажба е незначително. Поредността в използването на различните начини за решаване
на гаранцията отпада, когато след като е удовлетворил три рекламации
на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в
рамките на 2-годишния срок на гаранцията е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Важно е да
се подчертае, че двугодишният срок на законовата гаранция спира да
тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача
и потребителя за решаване на спора.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба е безплатно за потребителя.
ЗЗП урежда и т.нар. търговската гаранция. Търговската гаранция не
е задължителна, но веднъж предоставена, е обвързваща за търговеца съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на
търговска гаранция и в рекламата за нея. Даването на допълнителна
търговска гаранция за стоката не освобождава търговеца от законовото му задължение да приведе стоката в съответствие с договореното,
когато потребителят се възползва от правото си на рекламация. Всяка
уговорка, с която се ограничава или изключва отговорността на продавача, е нищожна. Търговската гаранция само надгражда законовата,
като може да предложи по-изгодни гаранционни условия на потребителя – например право в определен срок да се откаже от договора и
да му бъде възстановена заплатената цена или пък по-дълъг срок на
гаранцията. Потребителят има право да се позове както на предоставената търговска гаранция, така и на законовата отговорност на продавача. Кои права ще упражни, зависи изцяло от неговата воля. Не
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случайно в чл. 119 от ЗЗП изрично се посочва, че в заявлението за
предоставяне на търговска гаранция търговецът задължително трябва
да информира потребителя, че търговската гаранция не влияе върху
правата му, произтичащи от гаранцията, уредена в закона.
За да се възползва клиентът от търговската гаранция, следва да изпълни предвидените в нея условия. Рекламацията може да бъде подадена
писмено или устно, като задължително се придружава с документите,
на които се основава претенцията (касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието
на стоката или услугата с договореното и пр.). Потребителят посочва
предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяването й, размер на претендираната сума и адрес за контакт.
Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.
• Отговорност за вреди от дефектни стоки
ЗЗП урежда в самостоятелен раздел IV на глава пета „Безопасност и
качество на стоките и услугите“ отговорността на производителите, дистрибуторите и търговците за вреди, причинени от дефект на произведена или доставена от тях стока.
За целите на прилагането на нормите от този раздел законът въвежда
отделна дефиниция на понятието стока, която се различава от дефиницията, дадена в раздела, посветен на общата безопасност на стоките
и услугите. Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 стока е всяка движима вещ, независимо дали е част от друга движима или недвижима
вещ, включително селскостопански суровини и продукти, които не са
преминали през първична обработка или преработка (земеделски култури, продукти и суровини от животновъдство, лов и риболов), както и
електричеството. Това понятие е по-тясно от общото понятие по чл. 69,
ал. 49, доколкото за целите на прилагане на отговорността за вреди от
дефектна стока за стоки се приемат само движими вещи.

9
Чл. 69, ал. 4: Стока по смисъла на този раздел е продукт на трудовата дейност, който е предназначен за
потребление или при нормално предвидими условия може да бъде използван от потребителя, дори и да не е
предназначен за него, и който се доставя или предоставя при извършването на търговска дейност, независимо
дали се предлага срещу заплащане или безвъзмездно и дали е нов, използван или обновен.
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Отговорност за вреди, причинени от дефектна стока, носи не само производителят, но и дистрибуторите и търговците – т.е. и лица, които нямат пряко отношение към осигуряването на безопасността на стоките.
Все пак обаче тяхната отговорност не е алтернативна, а по-скоро субсидиарна на отговорността на производителя. Дистрибуторите и търговците носят отговорност, ако производителят на стоката или лицето,
внесло стоката на територията на Европейския съюз, не могат да бъдат
установени. Допълнителен аргумент в подкрепа на тази теза дава и изричното правило на чл. 134, ал. 2, според което дистрибуторът или търговецът може да се освободят от отговорност, ако представят в 14-дневен срок информация за името и адреса на производителя, вносителя
или лицето, доставило стоката, стига то да се намира на територията на
Република България. Когато две или повече лица отговарят за една и
съща вреда, те отговарят солидарно.
Отговорността на производителите и останалите лица се ангажира,
когато стоката е дефектна и от нея настъпят вреди, които са в пряка
причинно-следствена връзка с дефекта. Стоката се счита за дефектна,
когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба,
като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с представянето на стоката (по отношение качество, количество, наименование, вид,
състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна
употреба и др.), както и момента на пускане на стоката в обращение.
В интерес на потребителите е възприет принципът за т. нар. безвиновна или обективна отговорност на производителя за произведена
от него стока. Производителят носи отговорност за дефекта на стоката
дори когато тя е произведена при спазване на съществуващите стандарти и добри практики или нейното пускане в обращение е станало
след получаване на разрешение от административен орган. Производителят не може предварително да се освободи от отговорност чрез
споразумение с потребителя. Всяка клауза в договор, която предвижда освобождаване или ограничаване отговорността на производителя
към увреденото лице за вреди, причинени от дефектна стока, се счита
за нищожна. Законът все пак урежда няколко основания за освобождаване или намаляване на отговорността на производителя:
- производителят не е пускал стоката в обращение;
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- дефектът, причинил вредата, не е съществувал към момента, в който
производителят е пуснал стоката в обращение, или дефектът се е появил впоследствие;
- производителят не е произвел стоката за продажба или друга форма
на разпространение с търговска цел и не е произвел или разпространил стоката в рамките на своята професионална дейност;
- дефектът се дължи именно на съответствието на стоката със задължителни изисквания, определени от държавни органи;
- състоянието на научно-техническите познания към момента на пускане на стоката в обращение не е позволявало установяването на дефекта;
- вредите са настъпили изключително или едновременно от действията
на увреденото лице или лице, за което то отговаря.
Съдържанието на отговорността на производителя се изразява в обезщетение за претърпените от дефекта на стоката вреди. Интересно е
да се подчертае, че отговорността по ЗЗП покрива само настъпилите
имуществени вреди. За причинени неимуществени вреди от дефектна
стока увреденото лице може да търси обезщетение по общия гражданскоправен ред.
Срокът за предявяване на иск за обезщетение на вреди по ЗЗП е три
години от датата, на която потребителят е узнал или е следвало да узнае
за вредата, дефекта и самоличността на производителя. Правата на
увредения потребител да търси защита по съдебен път се погасяват с
изтичането на 10-годишна давност, считано от датата, на която производителят е пуснал в обращение стоката, причинила вредата.
• Средства за колективна защита
Важен инструмент в потребителската защита са т.н. колективни искове.
Общата уредба на колективните искове и съдопроизводствените правила се съдържат в Гражданския процесуален кодекс. ЗЗП урежда специални правила по отношение на колективната потребителска защита.
Колективните искове по ЗЗП се предявяват за защита на колективните
интереси на потребителите, т.е. защитават се разпръснатите интереси
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на неиндивидуализиран кръг от лица, а не на индивидуално определени субекти, макар и много на брой. Множество предявени искове от
отделни лица, макар и субективно съединени, не представляват колективен иск. Изключение от това правило е донякъде разпоредбата на
чл. 189, ал. 1, доколкото тя предвижда възможност за защита на индивидуалните интереси на конкретни потребители. Според нея, когато са
причинени вреди на двама или повече потребители, сдруженията на
потребителите могат да предявят от тяхно име иск пред съда за обезщетение на претърпените от потребителите вреди. За да се приложи
тази възможност, следва да са налице три кумулативни предпоставки:
1) потребителите да могат да бъдат установени; 2) потребителите да
са претърпели индивидуални вреди, причинени от един и същ производител, вносител, търговец или доставчик и вредите имат един и същ
произход и 3) сдружението на потребителите да е било упълномощено с
изрично писмено пълномощно за процесуално представителство поне
от двама потребители да заведе иск за обезщетение от името на тези
потребители и да ги представлява в процеса.
ЗЗП урежда два основни вида колективни искове. Първият иск има
за предмет преустановяване или забрана на действия или търговски
практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Активно легитимирани да предявяват такъв иск са сдружения
за защита на потребителите, включени в списъка на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да
предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия
или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, утвърден от министъра на икономиката, както
и КЗП. Право на иск има и квалифицирана организация на държава
членка на ЕС, на територията на която са настъпили последиците от
нарушението на колективните интереси на потребителите, извършено
на територията на Република България, когато нарушението накърнява интересите, които са обект на защита от тази квалифицирана организация, и организацията е включена в списъка на квалифицираните
организации, изготвен от Европейската комисия и публикуван в "Официален вестник" на Европейския съюз. ЗЗП урежда подробен списък от
разпоредби и актове, нарушението на които засяга колективните интереси на потребителите (чл. 186, ал. 2 от ЗЗП).
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Вторият вид искове са исковете за обезщетение на вреди, причинени
на колективните интереси на потребителите. Такъв иск могат да подадат
само сдружения за защита на потребителите. Полученото обезщетение
може да бъде изразходвано за защита на интересите на потребителите.
Колективните искове са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. Производството по колективните искове е винаги триинстанционно, като решението подлежи на касационно обжалване, независимо от
предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280,
ал. 1 от ГПК. Освен това решението по колективен иск не може да бъде
отменено по чл. 304 от ГПК. Исковете за защита на колективните интереси на потребителите се предявяват по мястото на извършване на
нарушението или по постоянния адрес или седалището на ответника.
Статистиката за делата по колективни искове за защита на потребителите показва, че КЗП е завела най-голям брой колективни искове до
момента – 109 от 2010 г. досега10.
• Защита срещу неравноправни клаузи
Правото на Европейския съюз не съдържа пълна и изчерпателна уредба на изискванията към сключваните между потребители и търговци
договори. Единственото общо изискване е в тях да не бъдат включвани
т.нар. „неравноправни клаузи” – уговорки, които увреждат икономическите интереси на потребителите, като несправедливо ги поставят
в по-неизгодно положение спрямо търговците. Останалите изисквания
в тази област са свързани с т. нар. „рискови търговски практики”, при
които потребителят е изложен на по-силен психологически натиск и
няма възможност да съпостави цената и условията на договора с тези
за аналогични продукти, предлагани от други търговци.
Необходимостта от оптимизиране и унифициране на вътрешните процеси, най-вече при средните и големите компании, които сключват
множество еднотипни договори, е наложила практиката на използването на предварително подготвени формуляри със стандартни клаузи
– договори при общи условия и др. Сключването на такива договори
с потребители крие сериозни рискове от увреждане на техните иконо10

Данните са предоставени от Комисията за защита на потребителите.
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мически интереси. Първо, потребителят рядко е професионалист в съответната област, нито притежава достатъчно юридическо познание, за
да прецени всички правни последици от действието на една клауза. На
второ място, използващите договори при общи условия или други предварително подготвени клаузи търговци рядко са склонни да преговарят
и внасят промени в тях. На потребителят е оставено единствено правото да реши дали да сключи договора, но не и да участва при определяне на неговото съдържание. При това положение потребителите често
са принудени да сключват договори, макар да съзнават, че определи
клаузи увреждат техните интереси. Освен това в редица сфери (напр.
банковото и застрахователното дело) участниците на пазара прилагат
еднакви или сходни общи условия. По този начин свободната конкуренция вече престава да бъде фактор, подпомагащ потребителя, тъй като
той не е в състояние да предпочете търговец, чиито общи условия са
по-справедливо формулирани от тези на конкурента му.
Отчитайки, че вътрешният пазар на Съюза не би могъл да функционира
оптимално, ако потребителите се притесняват да сключват договори с
търговците и не могат да разчитат на минимално ниво на защита във
всички страни членки, ЕС приема през 1993 г. специална директива,
забраняваща включването на несправедливи условия в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.
относно неравноправните клаузи в потребителските договори11). В обхвата на уредбата попадат онези договори, чиито клаузи са предварително изготвени от търговеца без участието на потребителя.
ЗЗП дава определение на понятието за неравноправна клауза в чл.
143. Според него неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването
за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя.
Примерите за неравноправни клаузи са стотици хиляди. 3а улесняване на правоприлагането Европейската комисия е създала специална
база данни със съдебни решения по спорове, свързани с прилагането
на законодателството в областта на защитата срещу неравноправни
Директивата е изменена с Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно правата на потребителите.

11
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клаузи в потребителските договори, известна под съкращението CLAB.
ЗЗП съдържа примерен, неизчерпателен каталог с клаузи, които априорно биха могли да се приемат за неравноправни. Такива например
могат да бъдат клаузи, които:
- освобождават от отговорност или ограничават отговорността на производителя, търговеца или доставчика в случай на смърт или телесни
повреди на потребителя, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на търговеца или доставчика;
- изключват или ограничават правата на потребителя при пълно или
частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения;
- поставят изпълнението на задълженията на търговеца или доставчика
в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля;
- позволяват на търговеца или доставчика да задържи заплатените от
потребителя суми, в случай че последният откаже да сключи или да изпълни договора, като същевременно не предвиждат реципрочно право
в полза на потребителя;
- задължават потребителя при неизпълнение на неговите задължения
да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка;
- позволяват на търговеца или доставчика да се освободи от задълженията си по договора по своя преценка, като същата възможност не е
предоставена на потребителя;
- позволяват на търговеца или доставчика да прекрати действието на
безсрочен договор без предизвестие, освен когато има сериозни основания за това;
- предвиждат необосновано кратък срок за мълчаливо съгласие за продължаване на договора при непротивопоставяне на потребителя;
- предвиждат автоматично продължаване на срочен договор, ако потребителят не заяви желание за прекратяването му, и срокът, в който
трябва да направи това, е прекалено отдалечен от датата, на която изтича срочният договор;
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- налагат на потребителя приемането на клаузи, с които той не е имал
възможност да се запознае преди сключването на договора;
- позволяват на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание;
- позволяват на търговеца или доставчика да променя едностранно без
основание характеристиките на стоката или услугата;
- предвиждат цената да се определя при получаването на стоката или
предоставянето на услугата или дават право на търговеца или доставчика да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е
значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора;
- дават право на търговеца или доставчика да определи дали стоката
или услугата отговаря на посочените в договора условия или му предоставят изключително право да тълкува клаузите на договора;
- налагат на потребителя да изпълни своите задължения, дори и ако
търговецът или доставчикът не изпълни своите;
- дават възможност на търговеца или доставчика без съгласието на потребителя да прехвърли правата и задълженията си по договора, когато
това може да доведе до намаляване на гаранциите за потребителя;
- изключват или възпрепятстват правото на предявяване на иск или използването на други средства от страна на потребителя за решаването на възникнал спор, включително задължават потребителя да се обръща изключително към определен арбитражен съд, който не е предвиден по закон.
Преценката дали една клауза е неравноправна, се прави, като се
вземат предвид видът на стоката или услугата – предмет на договора,
всички обстоятелства, свързани с неговото сключване към датата на
сключването, както и всички останали клаузи на договора или на друг
договор, от който той зависи.
Правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС са категорични, че неравноправните клаузи не следва да обвързват потребителя, макар и да са
включени в подписания от него договор. Те се третират като несъщест-
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вуващи и потребителят има право да откаже да изпълни задължения,
които произтичат от такъв тип уговорки. ЗЗП също изрично предвижда,
че неравноправните клаузи са нищожни (чл. 146, ал. 1). Това правило
важи обаче единствено в случаите, когато клаузата е била изготвена
предварително от търговеца без участието на потребителя и той не е
могъл да влияе върху съдържанието й. Ако клаузата е индивидуално
уговорена, т.е. до нея се е стигнало в резултат на преговори между
страните, потребителят не може да се позовава на специалната защита, тъй като законодателството изхожда от презумпцията, че той е достатъчно разумен, за да може да защитава интересите си при директни
преговори. Тежестта на доказване, че дадена клауза е индивидуално
уговорена, тежи върху търговеца.
Друг важен проблем в областта на потребителските договори, намерил уредба в законодателството, е свързан с езика и терминологията
на договорите. Изхождайки от идеята, че потребителите са поставени
в неравноправно положение не само, когато са обвързани с клаузи,
върху чието съдържание, не са имали възможност да влияят, но и когато не могат да разберат техния смисъл и правни последици заради
сложността на използваната терминология, ЗЗП изисква договорите с
потребители да бъдат формулирани по ясен и недвусмислен начин. При
съмнение относно смисъла на определено условие то следва да се тълкува в полза на потребителя.
През 2015 г. КЗП е прегледала над 12 000 клаузи в 156 договора с
общи условия на оператори, които предоставят услуги в различни сфери на икономиката (банкови и небанкови финансови институции, топлофикационни, ВиК и електроразпределителни дружества, застрахователи и др.). Установени са 827 уговорки във вреда на потребителите,
като са предприети необходимите мерки за отстраняването им. Анализираните договори с общи условия са с около 20% повече в сравнение
с 2014 г. За неотстранените доброволно неравноправни клаузи през
2015 г. са заведени около 40% по-малко колективни искове спрямо
2014 г., което навежда на извода, че все по-често търговците се съгласяват доброволно да коригират тези нарушения, без да се стига до
намесата на съда 12.
12

Данните са предоставени от Комисията за зашита на потребителите.
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6. Нови предизвикателства пред правната защита на потребителите
В рамките на настоящото изследване ще бъдат засегнати две нови
предизвикателства пред защитата на правата на потребителите, които
според екипа Юридически барометър ще доминират в разговора и ще
насочват усилията при формулирането на политиките и развитието на
потребителското законодателство. Първото предизвикателство е разпознато като такова и вече е обект на нормативно регулиране както
на ниво Европейски съюз, така и в националните законодателства на
държавите членки. По другата тема обаче все още се говори колебливо
и поне в рамките на публичните институции е заета като че ли по-скоро
изчаквателна позиция. Става дума за два еднакво интензивно развиващи се, но иначе противоположни като вътрешна логика и мотивация
процеса, в основата които стои динамичното развитие на информационните и комуникационните технологиите, а през последните години
и на социалните мрежи – това са електронната търговия и т.нар. споделена икономика.
6.1. Електронна търговия
Електронната търговия е еманация на неперсонифицирания и анонимен характер на връзката между търговец и потребител в съвременното информационно общество. При електронната търговия търговецът
и потребителят са максимално отдалечени (включително в географски
смисъл) един от друг – до степен, в която „разговорът“ не се води между индивиди, а между виртуални идентичности (IP адреси).
Инвазията на интернет през XXI век промени генерално не само начина, по който съвременните хора общуват, но и цялата комуникация,
в това число и търговията. Това доведе до развиване на принципно
нови и надграждането на познатите дотогава модели на взаимодействие между отделните участници на пазара. Електронната търговия има
безспорни предимства (спестяване на време, намаляване на разходите по дистрибуцията, по-голяма гъвкавост и адаптивност към потребностите на клиентите и др.), на които настоящото изследване няма да
се спира. В същото време навлизането на електронната търговия и
особено разширяването на разнообразието от стоки и услуги, до които
потребителят има достъп онлайн, поставя сериозни предизвикателства
по отношение на регулацията на този пазар.
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За да предпази потребителите от рисковете, които поставя търговията
в интернет, още през 1997 г. Европейският съюз приема Директива
97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защита на потребителя по отношение на договорите от
разстояние (отм.). В Директивата са предвидени различни средства
за закрила. Сред тях с особена важност се открояват задължението за
предоставяне на предварителна и достоверна информация за предлагания продукт, както и правото на безусловен отказ от сделката в
14-дневен срок след нейното сключване без обезщетение. Уредено е
и правото на потребителя да не плати за доставка на стоки, които не е
поръчал, ако търговец е нарушил забраната и изпрати такава стока на
потребителя. Пасивността и мълчанието на потребителя по отношение
на подобна оферта не могат да бъдат тълкувани като знак за съгласие
с доставката, т. е. недопустимо е да се търси плащане от потребителя.
С цел по-висока защита на потребителите Директивата не намира приложение по отношение на няколко групи сделки, сред които са тези за
социални услуги, финансови услуги, придобиване или прехвърляне на
недвижимо имущество, туристически пътувания с обща цена, доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, договори, сключени с телекомуникационни оператори и др.
Директивата е отменена от Директива 2011/83/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на
потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и
Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета.
Отношение към правата на потребителите по потребителски договори,
сключени в електронна среда, има и приетата през 2000 г. Директива
2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г.
за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и
по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“). А през 2002 г. е приета и Директива
2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември
2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови
услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО.
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България е транспонирала всички основни актове на ЕС, имащи отношение към потребителската защита при договори, сключени от разстояние. Част от правилата са предвидени в ЗЗП, а друга – в Закона
за електронната търговия. ЗЗП борави с по-общото понятие „договори
от разстояние“. Съгласно легалната дефиниция (чл. 45 от ЗЗП) договор
от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител
като част от организирана система за продажби от разстояние или
предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо
присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до
сключването на договора, включително в момента на сключване на
договора. В обхвата на това понятие освен договорите, сключвани в
електронна среда и със електронни средства (електронна търговия в
тесен смисъл), се включват и потребителските договори, сключвани например по телефона.
Законът подробно урежда информацията, която търговецът задължително трябва да предостави на потребителите, като тежестта на доказване
за изпълнението на това задължение е вменена на търговеца. Едно от
най-ефективните средства за защита на потребителите е правото им да
се откажат от договора, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплащат каквито и да е разходи, освен в някои случаи, посочени в закона (напр. допълнителните разходи
за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на
доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца).
От приложното поле на нормите, свързани със защитата на потребителите при договори от разстояние, са изключени договорите, имащи за
предмет определени стоки и услуги. Такива са например договорите
за социални услуги, за здравни услуги, за хазартни дейности, за финансови услуги, за прехвърляне на право на собственост и на ограничени вещни права върху недвижими имоти, за туристически пътувания
с обща цена, за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при
чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на
потребителя и др.
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6.2. Споделена икономика
През последните няколко години все по-настойчиво се заговори за
осезаемото навлизане на нови бизнес модели, в основата на които
отново стоят развитието на технологиите (особено на smart телефоните, app-базираните услуги, социалните и професионални мрежи и т.н.),
разширяването на достъпа до скоростен интернет и повишеното доверие на потребителите към търговията в електронна среда, но които
стъпват върху принципно нова оценка на потребителското поведение.
Движещият мотив за бурното развитие на електронната търговия през
последните няколко години е свързан с бързината на услугата, повишената конкуренция заради по-голямото многообразие от стоки и услуги, удобството да пазаруваш, без да ти се налага да напускаш дома
си и дори анонимността, която пазаруването в интернет осигурява. За
разлика от нея в основата на този нов феномен стои като че ли осъзнатата потребност за връщане към идеята за споделяне, доверие, по-пряка връзка между този, който предоставя стоката или услугата, и този,
който я ползва. Този феномен е известен с обобщеното понятие споделена икономика (на английски език sharing economy, collaborative
consumption, peer-to-peer economy, mesh или access economy), но обхваща различни форми на правене на бизнес, които са обединени от
поне две общи характеристики. Първо, те предполагат наличието на
даден актив (продукт, услуга), който собственикът не ползва пълноценно през цялото време, поради което дава възможност на друг да ползва този актив за определен период от време срещу определена сума
(разбира се, могат да се срещнат и дейности, които не носят доход, а
се предлагат безвъзмездно или само с цел покриване на текущите разходи по използването им). Второто, дори по-важно условие, доколкото
дава облика на тези нови модели, е, че всички те се развиват на основата на app-технологиите и „живеят“ във виртуална среда, което намалява решително разходите за предоставяне на стоката или услугата.
Все повече и най-разнообразни активи могат се предоставят на принципа на споделеното потребление – като се започне от недвижими
имоти и автомобили и се стигне до временно отглеждане/разхождане
на домашни любимци и услуги като сглобяване на мебели от Икея или
сгъване на пране. Приходите от споделеното потребление нарастват
ежегодно и това е факт, който не може да бъде игнориран нито от ЕС,
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нито от националните правителства. Само за 2015 г. приходите от подобни платформи достигат 28 млрд. евро само в рамките на ЕС, почти
два пъти повече в сравнение с 2014 г. 13

Източник: http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy

Развитието на тези нови модели на пазарно поведение освен някои
безспорни предимства и възможности, повдигат немалко въпроси.
Това особено важи за предоставянето на продукти и услуги срещу възнаграждение. От една страна, тези бизнес модели рядко се вписват в
традиционните регулаторни рамки и оттук следват редица проблеми,
свързани с данъчното третиране, трудовоправните и осигурителните
отношения, осъществяването на дейности, които подлежат на лицензионен или разрешителен режими, контролната дейност и др., както
и съмнения, че празнотите в законодателството биха могли да се използват за заобикаляне на правилата. От друга страна, сериозни са и
въпросите, свързани със спазване на правилата на конкуренцията. Не
на последно място, основателно се навеждат аргументи за гарантиране на правата на потребителите, имайки предвид, че прилагането на
моделите на споделеното потребление размива установените понятия
и граници между потребител и доставчик, професионалното и непрофесионалното предоставяне на услуги и т.н.
13
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В момента на ниво ЕС все още не е постигнато единно и обвързващо
за страните членки решение относно отношението към тази форма на
бизнес. Все пак Европейската комисия препоръчва на националните
правителства по-умерени („меки“) регулации и прибягване към пълни забрани и количествени ограничения на този вид услуги само като
крайна мярка.14 Комисията признава, че действащото законодателство
в областта на потребителската защита не може да обхване цялото многообразие от модели за споделено потребление, но предлага няколко
ориентира за това кои форми на предлагане на стоки и услуги биха
могли да се третират като отношения между търговец и потребител:15
• Честотата на услугите – колкото по-висока е честотата на предоставяне на услугата, толкова по-явно е, че доставчикът може да бъде определен като търговец, осъществяващ дейност в рамките на неговото
занятие, работа или професия.
• Мотив „преследване на печалба“ – мотивът „преследване на печалба“, т.е когато възнаграждението, надхвърля компенсирането на разноските, е показателен, че доставчикът действа като търговец.
• Размерът на оборота – колкото по-голям е оборотът, генериран от
доставчика на услугата, толкова по-силен показател е това, че доставчикът може да бъде определен като търговец.
По отношение на защитата на правата на потребителите ЕК препоръчва на държавите членки „да потърсят балансиран подход с цел да гарантират висока степен на защита за потребителите особено срещу
нелоялни търговски практики, като същевременно не налагат непропорционални задължения по отношение на информацията и друга административна тежест върху частните лица, които не са търговци, но
предоставят инцидентно услуги.“
7. Предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
Към нормативната уредба в областта на защитата на правата на потребителите най-вероятно биха могли да се отправят препоръки от раз14
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лично естество. Доколкото голяма част от тази материя е обект на нормативна регулация от правото на ЕС, динамиката на промените в ЗЗП
и другите актове, формиращи обективното потребителско право, до голяма степен се предопределя от необходимостта от транспониране на
актове на ЕС. Все пак обаче биха могли да се направят и предложения,
имащи за цел повишаване на ефективността на прилагането на законодателството в областта на потребителската защита, които не следват
непосредствено от нуждата за хармонизация. Настоящото изследване
ще се спре на три такива предложения.
7.1. Статистиката за нарастване на броя на постъпилите жалби в КЗП
като че ли говори за повишаване на доверието на потребителите в контролната дейност на държавните органи в областта на потребителската
защита. Информираният потребител е в много по-голяма степен склонен да търси защита на своите права и интереси. Това поставя въпроса за капацитета за разглеждане на жалбите в контекста на останалите
правомощия на контролните органи. Възможно решение би могло да се
търси в създаването на филтриращ механизъм, който, от една страна,
да позволи бързо и ефективно разглеждане на постъпилите жалби, а от
друга страна, да освободи институционален ресурс, който да бъде насочен към повишаване на ефективността на превенцията и контрола,
които осъществява КЗП. Въвеждането на такава първоначална оценка
би позволило част от жалбите, които не представляват фактическа или
правна сложност, които по-скоро търсят разяснение на действащата
нормативна уредба и информация за правата на потребителите или
например засягат еднотипни казуси, по които има трайно установена
практика на Комисията, да получат адекватно и бързо решение. Важна
роля в един такъв механизъм биха могли да имат представителните
сдружения за защита на потребителите, някои от които имат сериозна
експертиза и опит в прилагането на законодателството в областта на
потребителската защита.
7.2. Друг важен въпрос е свързан с вида и размера на санкциите, които се налагат за нарушения на потребителското законодателство. За
по-голяма част от нарушенията законът предвижда налагане на наказание глоба в твърд размер, който КЗП определя в границите, уредени
за съответното нарушение. Така например санкциите в ЗЗП за прилагане на нелоялни търговски практики, в зависимост от квалификация-
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та, варират от 1000 до 30 000 лева или от 2000 до 50 000 лв., а за
неизпълнение на заповед за забрана на нелоялна търговска практика
– от 3000 до 50 000 лв. Прилагането на този подход води до налагане на санкции в еднакъв размер, както за търговци с малък годишен
оборот и търговска дейност с ограничен териториален обхват, така и за
дружества с огромен годишен оборот, чиято дейност обхваща територията на цялата страна и засяга милиони потребители. В тази връзка
би могло да се обмисли идеята за въвеждане на пропорционални санкции (например в размер на процент от общия оборот за предходната
финансова година на съответния търговец, но не по-малко от определена сума), ако не за всички, то поне за някои от нарушенията, подобно
на санкциите, които се прилагат от други органи – например в областта
на защитата на конкуренцията. Такива санкции биха имали по-силен
възпиращ, превантивен ефект и са по-справедливи и адекватни на
значимостта на нарушението.
7.3. Последното предложение е свързано с противоречивата съдебна
практика по въпроса от кой момент тече срокът по чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) за налагане на наказание за нарушение на потребителското законодателство.
Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта,
т.е. наказанието следва да бъде наложено не по-късно от 6 месеца от
установяването на нарушението. Предвид особеностите на процедурата по установяване и налагане на наказания за нелоялни търговски
практики прилагането на посочената разпоредба не е еднообразно от
всички съдилища. Едни съдилища приемат, че 6-месеният срок тече от
извършването на проверката за установяване на нелоялна търговска
практика, а други – от произнасянето на Комисията. С оглед избягване
на противоречия би било добре в ЗЗП изрично да се посочи от кой момент тече срокът за издаване на наказателното постановление.
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Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на
състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение
„Център за правни инициативи”. Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата
и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския
университет „Св. Климент Охридски”. Юридически барометър излиза два пъти годишно, като
всеки брой обхваща период от 6 месеца. Всички броеве са достъпни на интернет страницата на
Центъра за правни инициативи - www.cli-bg.org.

„Център за правни инициативи” е сдружение, което си поставя за цел да насърчава дебата за актуалното
състояние и перспективите за развитие на българската правна система, да подпомага изследванията и
обучението в областта на фундаменталните и отрасловите правни науки, както и да иницира дискусии
относно механизмите за взаимодействие между правовата държава и гражданското общество.
София 1000, ул. „Иван Вазов” 24-26, ет. 1
Тел: (+359) 2 9865355 факс: (+359) 2 9862595
е-mail: info@cli-bg.org
www.cli-bg.org
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