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Анализ. 

 

По „ Дейност 1 на  проект Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни 

спорове финансиран по административен договор № BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021 

г. от Европейския социален фонд, чрез оперативна програма „Добро управление“ се изработи 

документ -Анализ. 
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Въведение:  Основната идея при настоящата разработка  е прилагайки основните методи и 

инструменти от проведеното анкетно проучване, да опишем моментното състояние на 

разбиранията за алтернатишно решаване на спорове /АРС/, по Дейност 1 на  проект Арбитражът 

- алтернативен метод за решаване на правни спорове финансиран по административен договор 

№ BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021 г. от Европейския социален фонд, чрез оперативна 

програма „Добро управление“. 

I.  Цел и основни практически задачи на анкетното проучване: 

Описание: Дейност 1 по проект проект „Арбитражът - алтернативен метод за решаване на 

правни спорове“ включва: експертно проучване и анализ на дейността на арбитражите в 

Република България, както и на съдебната практика по дела за отмяна, изпълнение и обявяване 

на нищожност на арбитражни решения. Бяха разгледани решения на съдилища и бе изготвен 

анализ за установяшане на пропуски в арбитражните производства, които водят до отмяна, 

недопускане до изпълнение или нищожност на арбитражни решения. През целият период  се 

наблюдаваше сайта на ВКС -Върховен касационен съд, за отмяна на Арбитражни решения. 

Проучваха се мненията на физическите и юридическите лица, чрез две отделни анкетни карти- 

спрямо техните потребности, като се анализираха и оцениха добри практики в работата на 

арбитражите, спецификата на разглежданите дела и връзките им с проблемите на търговските 

субекти, кои са най- актуалните теми, които пораждат спорове, как се решават и др.  Резултатите 

от анализа са направени, като изводи и препоръки. 

 Целта бе да се насърчат арбитражите да избягват установените пропуски и така да дадат основа 

за подобряване на качеството и ефективността на арбитражното производство. Изготвеният 

анализ е оформен за публикуване он-лайн  и ще бъде представен и обсъден на кръгла маса по 

Дейност 3. Ще бъде разпространен сред представителите на целевите групи. 

 Дейността е изпълнена от екип на партньора/трима външни експерти/: 

1. Експерт-анализатор юрист 

2. Експерт-анализатор психолог.       

3. Експерт графично оформяне  
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Дейността съответства на цел 3 на настоящата процедура - „насърчаване и развитие на 

алтернативни методи за решаване на правни спорове“, на общата цел на проектното 

предложение и на специфични цели 1 и 2 от проектното предложение. 

 Резултатите от дейността отговорят на потребността от анализирана и консолидирана 

информация относно установените от съда недобри практики на арбитражните решения. Освен 

това двете анкети отразят потребностите на физическите и юридическите лица от АРС в 

частност арбитраж. 

 Анализът може да служи, като основа за подобряване на работата на арбитражите, за 

уеднаквяване на стандартите за законосъобразност при различните арбитражи. По този начин 

може да бъдат уеднаквени и гарантирани правата на страните. Те ще бъдат насочени да се 

обръщат към арбитраж, което ще спомогне за разтоварването на натовареността на съдилищата. 

С оглед на гореизложеното, практическите задачи на изследването са обособени в три 

направления: 

 Организационно-управленско - Определяне на начина на администриране (управление) 

на процеса на проучване, определяне на целевите групи за проучване, начина на работа 

и избор на форми за анкетиране/електронна или очи в очи/ и др. 

 Експертно -Юридическо - Определяне на правната и юридическата рамка на работа, 

създаването на въпросниците и набирането и анализиране/етапно / на информацията от 

целевите групи и др.Съдържание и начините за ползването му от най-широк кръг 

потребители, с цел удовлетворяване на потребностите им от информация за защита на 

техни субективни права и подкрепа за решаване (съдебно/извън съдебно) на 

съществуващи или бъдещи правни казуси. 

 Технологично – Изготвянето на окончателния доклад от проучването и направените 

анализи в хода на     проучването, проведените индивидуални срещи с целевите групи и 

др. 

II. Целеви групи на проучването 

Определянето на целевите групи е базирано от една страна на целите и практическите задачи 

на изследването, а от друга страна - на разписаните целеви групи в проекта, по който анкетното 

проучване се проведе. С анкетните карти се събира информация от физически и юридически 
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лица за мнението им за арбитража в страната, съда. Сред тях са граждани (в т.ч. и хора от 

уязвими групи), професионални организации, НПО-та, юристи, медиатори, арбитри и 

др.Проследиха се  съдебни практики по дела за отмяна, изпълнение и обявяване на нищожност 

на арбитражни решения.Това стана, чрез проследяване и анализиране на сайтовете на 

въпросните институции. Инструментите за провеждане на проучването (анкетни карти- 2бр. за 

физически и юридически лица и съдържанието на Доклада от анализираните данните от 

проучването) са  разработени в първия месец от проекта с помощта на външни експерти - юрист, 

психолог и експерт по IT. 

 С оглед на целите и идеите, които заложихме при изпълнението на настоящия проект са 

обхванати повече представители на целевите групи, не само в Перник и Варна, а на национално 

ниво. Близостта ни до София  ни помогна да се запознаем с дейността на арбитражи от София. 

Да вникнем в дейността им като ги изследваме, анализираме и се запознаем  с проблемите им 

и начина по който ги решават, под формата на направени интервюта с представители на 

различните институции. Тяхната гледна точка е представена в Анализа. По този начин 

разпространявайки добри практики популяризираме:   

 Арбитражните производства, като алтернативен метод  за извън съдебни решения на 

спорове. 

 Подобряване ефективността на арбитражните производства 

 Арбитражното производство в полза на администриране на съдебната система. 

 Арбитражи Перник, Варна, София и на територията на цялата страна. 

 Правни експерти, юристи и представители на институции от системата на 

правораздаването, правозащитни организации и специализирани професионални 

организации и институции за извънсъдебно решаване на спорове на територията 

Република България. 

 НПО - в това число: организации, работещи с хора от уязвими групи на територията, 

Синдикални организации и др., които имат отношение към дейността на Арбитражите. 

С оглед на посочените данни, анкетираните от тази двете целева група, са както следва: 

 150 анкети за физически лица   

  150 анкети за юридически лица  
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на територията на цялата страна.  

С оглед на това, че за целта на наблюдението на Арбитража е важно мнението и на 

представители на правоприлагащи институции и организации не само в целевата, но и такива, 

работещи на национално ниво, е набавена допълваща изследването информация, която ще има 

добавъчна стойност. Тя е събрана, чрез структурирани гледни точки, под формата на интервюта 

посредством проведена официална кореспонденция на екипа на проекта с представители на 

следните ведомства: 

 Министерство на правосъдието 

 Инспекторат на Висшия съдебен съвет 

  Национално бюро по правна помощ 

  Арбитраж 

Тази информация е събрана след предварително писмено запитване от екипа на проекта до 

посочените институции и след дадено от тях изрично писмено съгласие да предоставят 

информация. Предоставената информация от посочените институции не е задължителен 

елемент на изследването, а е по-скоро допълващ и обогатяващ го елемент. 
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III. Инструментариум за събиране на информация 

За събиране на информация в проучването бяха използвани два основни инструмента  

 Анкетна карта – 2 бр.- към физически и юридически лица. 

1. Анкетна карта 

Анкетната карта бе конструирана на база предварително предложени и обсъдени въпроси от 

тримата експерти по съдържанието на проекта: психолог, юрист и IT специалист.  

На база на различни техники и похвати  предложени от всеки експерт, бяха синтезирани 

въпроси за анкетата. От тях бяха систематизирани и оформени финално по 25 въпроса, които 

са „гръбнака” на анкетното проучване за всяка от анкетите. С цел по-ясна конкретика и 

фокусиране на отговорите, повечето въпроси са избрани да бъдат с конкретен отговор. Във 

въпросите има и възможност за свободен (открит) отговор, където анкетираният може да 

посочи отговор извън изброените. 

 Анкетата бе анонимна с цел максимално автентично изразяване на позиция, но при желание, 

анкетираният можеше да попълни своите данни. 

Първият начин на анкетиране е електронен. Анкетата бе изпратена електронно и се попълваше 

он-лайн. 

Вторият начин - Анкетата се проведе от анкетьор (в случая са тримата експерти по дейност 1), 

като анкетьорите се съобразиха с изискването да не влияят на насоката на мислене и фокуса на 

отговора на анкетираните. За целта анкетьорите преминаха предварителен инструктаж. Всеки 

експерт анализира получи данни от своите анкети за всеки въпрос поотделно, като се търсеше 

сравнение, обобщение и специфика на отделните отговори по анкетирани групи хора, както и 

по всички други предварително заложени характеристики (възраст, пол и т.н.). Накрая бе 

направено обобщение върху всички отговори, събрани от анкетите от съответния анкетьор. 

Приложение: Образец на Анкетна карта – 2 бр. 

 Инструменти за обобщаване на информацията - МАТРИЦИ 

1.1. Матрица за обобщаване на анкетни карти 
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Обобщението на събраната информация в Анкетната карта  бе направено по критерии, 

позволяващи количествени и качествени обобщения на изразените мнения. За нуждите на 

фундаменталния анализ, са изготвени матрици, както следва: 

 Google Form - за обобщаване на данните от Анкетните карти  

Тази електронна форма позволява импортиране/експортиране и количествено обобщение на 

информацията, събрана чрез двете анкетни карти. 

 Excel Form - за селектирано сумиране и анализ (хоризонтален и вертикален) на 

събраните данни от двата инструмента. 

 Хистограми, инфограми и ориганиграми на постигнатите резултати. На база 

статистически алгоритми и връзки имплементирани в платформата Google Forms екипът 

имаше възможност да установи реалните проблеми на обществото по отношение на АРС 

в частност - Арбитража. 

2. Инструменти за нуждите на анализа 

1.2. Анализ и оценка от проведеното анкетно проучване 

Този анализ е изготвен на база направените обобщения от анкетите. Анализът е вкаран в 

документ, изработен от външните експерти по Проекта. В структурата на доклада е включена 

обобщената и анализирана събрана информация от проучването. 

Докладът има следното съдържание: 

Общ преглед на арбитража - Променящият се пейзаж на арбитражните спорове. Арбитража през 

годините. Опита на арбитража с институциите. Политики и насоки. 

Основни моменти в развитието на правната уредба в България на Арбитражният съд като 

способ за алтернативно разрешение на спорове. 

Разгледан ретроспективно, за първи път в България арбитраж се създава през 1896 г., който е 

функционирал в системата на Търговско – промишлената палата. Нормативна основа за 

учредяването му е бил Закона за гражданското съдопроизводство от 08 февруари 1892 г. (обн. 

ДВ, бр. 31 от 1892 г.), в сила до приемането на Гражданския-процесуален кодекс (ГПК) от 1952 

г. В продължение на много години, в периода на плановото стопанство, у нас действа арбитраж, 

основаващ се на приетия през 1950 г. Закон за държавния арбитраж. (обн., ДВ, бр. 127 от 

31.05.1950 г., отм., бр. 85 от 15.10.1991 г.). Той разполага с компетентност да разрешава 
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стопански спорове между характерните за това време т. н. социалистически организации 

(стопански предприятия) със седалище в страната. Както се посочва и в теорията от това време, 

“с оглед на задачите си държавният арбитраж e изграден като орган, включен в държавния 

апарат, разполагащ с компетентност, на която спорещите социалистически организации са 

подчинени независимо от тяхната воля.” 

Характеристиката му на държавен орган и приликите с държавния съд са една от причините 

този вид арбитраж да не бъде разглеждан като институт за алтернативно разрешаване на 

спорове. 

Едно от основните качества на даден арбитражен съд е, че това е правораздавателен орган, при 

който страните имат възможност да определят състава за решаване на спора помежду им. 

Първият такъв арбитраж, създаден у нас след Втората световна война, е действащият и 

понастоящем Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата. Той е учреден 

през 1952 г. като Външнотърговска арбитражна комисия (ВТАК) към тогавашната Българска 

търговска палата. Уставът на ВТАК е бил одобрен със 109 - Разпореждане на Министерския 

съвет от 4 февруари 1952. 

Още при създаването си той не е разглеждан като държавен орган, а е имал характеристиките 

на арбитражна институция. Законодателна основа за образуването на тази комисия се е явявал 

чл. 9 от ГПК от 1952 г. С тази разпоредба се допуска арбитраж, но само за спорове между 

български стопански организации и чуждестранни юридически лица, т.е. само международния 

търговски арбитраж. Създаването на тази Арбитражна комисия е било и своеобразен отговор 

на българските външнотърговски организации към техни партньори, които постоянно са 

предлагали арбитраж в друга държава именно поради липсата на постоянно действаща 

арбитражна институция в България. С новия правилник от 1969 г. ВТАК получава 

наименованието Арбитражен съд, което отговаря по-точно на осъществяваната от него дейност. 

Арбитражният съд при Българската стопанска камара (AC при БСК) e друг постоянно действащ 

институционен арбитраж. Това са арбитражните съдилища с найдълга практика в България. 

През годините след създаването си както AС на БТПП, така и AC при БСК се утвърждават като 

институции, която предлагат предимствата, характерни за арбитражния процес: Възможност на 

страните по тяхно взаимно съгласие да овластят арбитър (респ. арбитри), който да разреши 
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спора им, като постанови задължително за тях решение. Страните могат да направят конкретен 

избор в рамките на листата на арбитрите и така доброволно възлагат спора на посочени от тях 

лица, за качествата на които те са убедени. Ето защо арбитражът е проява на алтернативно, 

различно от съдебното, разрешаване на спорове. Производство, което е по-евтино, не толкова 

формално като съдебното и по-бързо от него. Бързината е едно от големите предимства на 

арбитража – производството при него е едноинстанционно.  

Липса на публичност на арбитражното дело. Тези конфиденциалност спомага за запазването на 

коректни отношения между страните.  

Разглеждайки АС на БТПП и AC при БСК като примери на доброволен арбитраж, може да се 

посочат двете основни форми на доброволният арбитраж: 

 а) арбитраж, създаден за решаване на конкретен спор (арбитраж ad hoc); 

 б) институционен арбитраж.  

При първата форма на проява на доброволния арбитраж, преди спорът между страните да се 

отнесе за решаване от арбитраж, не съществува никакъв арбитражен орган. След като обяви 

решението си, този арбитраж се разпуска. Разработването на 3 правила за процедурата влиза в 

задълженията на арбитрите. Често пъти тук те използват правила на известен арбитраж. 

Институционният арбитраж е организиран като учреждение. Той разполага със своя 

администрация, канцелария и архив. Споровете, отнесени от страните пред него, се разглеждат 

и решават съобразно правилник, който е предварително разгласен и при всеки случай се 

предоставя на заинтересуваните лица. Обикновено страните следва да изберат арбитрите 

измежду лицата, които са вписани в листата. При разглежданите случаи както АС на БТПП, 

така и AC при БСК са примери на институционен арбитраж.  

Редица автори изтъкват редица предимства на институционния арбитраж пред арбитража. 

 Това са напр.:  

 определеност на реда за избиране на арбитрите, което нерядко представлява пречка при 

арбитража ad hoc; 

 възможност за трайно включване в арбитражната колегия на най- авторитетни и 

квалифицирани специалист в дадена област;  
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 определеност и точност в работата чрез наличността на ясен правилник за дейността, 

както и на необходимия персонал в институционния арбитраж.  

Както може да се констатира, повечето арбитражи действат основно в стопанската сфера. 

Причините за това може да се обяснят, както с бавността на обикновения граждански процес в 

държавните съдилища, а така също и със сложността на проблемите, отнасящи се до банковата 

и финансово-кредитната система. Много често при такива въпроси за изясняване на 

фактическия състав на спора обикновените съдилища са принудени да прибягват до 

заключения на вещи лица, което прави съдебния процес още по-скъп и по-тромав. 

 Редица от посочените институции могат да действат и като международни арбитражи. Правен 

източник за този вид арбитраж у нас е приетият през 1988 г. Закон за международния търговски 

арбитраж (ЗМТА) (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., с изм.)., Арбитражът в международното частно 

право. Редица въпроси на международния арбитраж не могат да бъдат разгледани в рамките и 

обема на това изложение. Самият термин „международен арбитраж” се използва понякога с 

различно значение. Според някои автори това е и междудържавният арбитраж, имащ за предмет 

междудържавни спорове. Тези спорове могат да бъдат разглеждани както от арбитраж ad hoc, 

така и от институционен арбитраж, какъвто е Международния съд в Xага. Той отговаря на 

потребността от нормативна уредба на начините на разрешаване на гражданскоправните 

спорове с международен елемент, които през последните десетилетия се увеличават 

многократно. По смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗМТА международен е търговски арбитраж, който 

“разрешава граждански имуществени спорове, възникнали от външнотърговски отношения, 

както и спорове за попълване на празноти в договор или за приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства.” Достатъчно е местожителството или седалището на поне на 

една от страните да бъде в населено място, което не се намира на територията на Р. България. 

Класификацията на международните арбитражни съдилища може да се направи според 

различни критерии. Според обстоятелството дали страните използват арбитраж за решаване на 

гражданскоправен спор с международен елемент помежду им по своя воля или в изпълнение на 

задължение, предвидено в международен договор, се разграничават доброволен и 

задължителен международен арбитраж. Пример в българското право за доброволно решаване 
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от арбитражен съд на спорове е уредбата на спорове по вида на аварията и по разпределението 

на разходите в чл. 302, ал. 2 и в чл. 306, ал. 2 от Кодекса на търговското мореплаване (КТМ). 

Доброволният международен арбитраж също се проявява в две основни форми:  

a) арбитраж, създаден за решаване на конкретен спор (арбитраж ad hoc); 

б) институционен арбитраж. 

 По българското право понастоящем са допустими международни арбитражи и от двата вида. 

Съгласно чл. 4 от ЗМТА „арбитражът може да бъде постоянна институция или да бъде 

образуван за решаване на определен спор”.  

В България понастоящем може да се констатира наличието на над десет арбитражни съдилища. 

Като примери може да се посочат: Арбитражен съд при Централен депозитар АД, Арбитражен 

съд към Българска фондова борса - София АД. След изменението си през 2002 г. на чл. 302, ал. 

3 от КТМ постановява, че „видът на аварията се установява с постановление на диспашора, 

което може да се оспори чрез доброволен арбитраж, когато такъв е уговорен между страните в 

коносамента. Ако страните са уговорили доброволен арбитраж, те могат да оспорят 

постановлението на диспашора в 30-дневен срок от обявяването му в "Държавен вестник". 

Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора.” До посоченото изменение тази 

разпоредба на КТМ предписваше задължително решаване на тези спорове от АС на БТПП. 

Арбитражен съд при Национална асоциация "Бизнес и право", Арбитражен съд към 

Националната занаятчийска камара, Търговския арбитражен съд при Национална юридическа 

фондация, Арбитражен съд към Българския футболен съюз, Арбитражен съд при Сдружение 

Национална асоциация Правна инициатива за местно самоуправление (АС при НАПИМС), 

Арбитражен съд при Стопанска асоциация – Пловдив, Арбитражен съд за търговски спорове 

със седалище в гр. Бургас и др. За някои от тях съществува изрична законова норма, която 

предписва учредяването и функционирането им. Преди всичко в тази връзка следва да се 

посочи Законът за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (обн., ДВ, бр. 114 от 30 

декември 1999 г., с изм.). Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 8 от ЗППЦК „към Централния депозитар се 

създава арбитражен съд. Общото събрание на Централния депозитар приема правилник на 

арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.”  Съгласно чл. 39, ал. 

1 от Закона за занаятите /ЗЗ/ (обн., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., с изм.), „към Националната 
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занаятчийска камара се създава арбитражен съд за разрешаване на спорове между занаятчии, 

които не могат да се разрешат от комисиите по етика и разрешаване на спорове към 

регионалните занаятчийски камари.” Разглеждането на арбитражното дело се урежда с 

правилника на арбитражния съд. (чл. 39, ал. 2 от ЗЗ). Уставът на Арбитражния съд при 

Българския футболен съюз е приет на основание чл. 19, ал. 1, т. 10 от Закона за физическото 

възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 9.07.1996 г.; с изм.), който дава право на спортните 

федерации, получили спортна лицензия, да осъществяват спортно правосъдие и спортен 

арбитраж и да приемат правила за дейността на арбитражен орган към тях. С приемането на 

новия Гражданско-процесуален кодекс (в сила от 1 март 2008 г.) се призна същественото 

значение, което имат алтернативните способи за разрешаване на спорове. Съгласно чл. 19, ал. 

1 от действащия ГПК (обн. в ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., с изм.), „страните по всеки 

имуществен спор могат да уговорят той да бъде разрешен от арбитражен съд, освен ако спорът 

има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по 

трудово правоотношение.” При определени условия, посочени в ал. 2 на чл. 19 ГПК, е възможно 

арбитражът да има седалище и в друга държава. („ако една от страните има обичайно 

местопребиваване, седалище 6 според устройствения си акт или местонахождение на 

действителното си управление в чужбина”). Много важно е значението и на чл. 140, ал. 3 от 

ГПК. С тази разпоредба се дава възможност на съда, сезиран с граждански или търговски спор, 

преди разглеждане на делото в открито съдебно заседание, да напъти страните към медиация 

или друг способ за доброволно уреждане на спора. С тези нормативни актове се дава солидна 

законодателна основа за още по-широко приложение на арбитража като алтернативен способ 

за разрешаване на спорове. 

    Арбитражът представлява едноинстанционна система, чиято основна цел е бързото и 

окончателно разрешаване на правни спорове. Именно по това той се отличава значително от 

съдебното производство. За разлика от съдебните решения, арбитражните такива са 

окончателни в смисъл, че поначало не подлежат на обжалване или друг вид оспорване пред по-

висша инстанция. Тази окончателност носи в себе си предимството на бързина ефикасност на 

производството, но и недостатъка на риска – ако арбитражните съдии допуснат грешка, 

страните ще са принудени да понесат последствията от нея, без да могат да я оспорят. Поначало 
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не съществува начин за „поправяне“ на грешно арбитражно решение, независим от преценката 

на самата арбитражна институция. Изключение от това правило представлява една-единствена 

„вратичка“, благодарение на която решения, страдащи от прекомерно съществени пороци, 

могат да бъдат обжалвани и отменени на база на сериозно ограничен брой основания. Тези 

основания обикновено са свързани с начина на постановяване на решението, а не с неговото 

съдържание. С други думи, те сa предимно от процесуалноправно, а не от материалноправно 

естество. До голяма степен идентични основания за обжалване съществуват и по отношение на 

изпълнителното производство по влязло в сила арбитражно решение. Смисълът от тези 

основания за оспорване, макар и ограничени на брой, е повече от ясен. В основата на 

концепцията за арбитража като частноправна юрисдикция стои принципът за свободата на 

договаряне между равнопоставени правни субекти. В случая той се изразява в свобода те сами 

да изберат кой да разгледа и разреши правния спор помежду им, което на свой ред предполага 

ненамеса на публичната власт в същия този спор. Въпреки това, предвид факта, че решенията 

на арбитражните юрисдикции са окончателни и притежават res iudicata, законодателят намира 

за уместно да предостави някаква, макар и минимална, форма на защита на страните, в случай 

че решението страда от прекомерно тежък порок, без значение чия е вината за този порок. На 

база на дотук посоченото става ясно, че въпреки автономията на волята и свободата на 

договаряне съдебният контрол е неразривно свързан с арбитражното производство. Не е трудно 

обаче да се установи, че от гледна точка на житейската логика страните по арбитражното дело 

почти винаги имат интерес решението по делото да е постановено съобразно закона и съответно 

да не подлежи на отмяна. Могат да се посочат най-малко две причини за това.  

На първо място съдебното производство по отмяна на арбитражното решение, независимо от 

основанията за това, е неизбежно свързано с допълнителни разходи за страните, които – 

особено при дела със значим материален интерес – могат да представляват немалки суми. 

 На второ място производството по отмяна на арбитражното решение отнема и определен 

период от време. Така например при арбитражно дело, което се води между търговскоправни 

субекти, подобно забавяне би могло да резултира в сериозни материални загуби и за двете 

страни с оглед на динамиката на търговския оборот. Всъщност в огромен брой случаи именно 

експедитивността на арбитражното производство е и основната причина страните да прибягнат 
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до него. С оглед на всичко това е очевиден изводът, че страните на практика винаги имат 

интерес от правилно и законосъобразно провеждане на арбитражното производство, така че 

постановеното решение да не подлежи на съдебна отмяна. Именно поради това основанията за 

такава отмяна са ограничени и изчерпателно изброени в закона, а теоретическото им 

разглеждане и тълкуване представлява сериозен интерес не само за правната наука, но и за 

практиката. 

IV. Обща постановка на проблема и основания за сравнителноправен анализ  

Повод за създаване размисъл и научни тълкования са приетите в началото на 2017 г. изменения 

в чл. 19 и чл. 405 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и чл. 47 от Закона за 

международните търговски арбитражи (ЗМТА), касаещи основни положения на уредбата на 

арбитража в България. Подтикнат от оправдан обществен натиск, законодателят прие тези 

изменения, за да спре откровената злоупотреба, свързана с бума в появата на съмнителни в 

независимостта си арбитражни съдилища, произвеждащи буквално ежедневни решения, 

ощетяващи потребители, които понякога дори не подозираха, че са били страна по арбитражни 

производства. Безспорно е, че намесата на законодателя беше наложителна и направените 

промени поне на пръв поглед разрешиха по категоричен начин проблема, прекратявайки 

възможността за арбитраж в сферата на потребителското право. Въпреки това остава отворен 

въпросът какъв ще е ефектът на тези промени, характеризирани от някои дори като поредната 

основна реформа на ЗМТА от 1993 г. насам. Промените в ГПК и ЗМТА основателно доведоха 

до дебат дали законодателят, воден от огромния обществен натиск, в стремежа си максимално 

ефективно да разреши проблема в потребителското право, не предизвика нежелани последствия 

за развитието на арбитражната уредба в България като цяло. Именно на този въпрос цели да 

отговори настоящият анализ. Наред с това, с цел да се даде по-ясна представа как дебатът по 

тези въпроси стои в сравнителноправен аспект, паралелно с българската уредба ще бъдат 

разгледани някои заслужаващи внимание теоретични и практически постановки от 

швейцарската юриспруденция и доктрина. 

 Изборът не е случаен известно е, че Швейцария е предпочитан избор за седалище на множество 

както институционни, така и ad hoc арбитражи. Богатата швейцарска практика касае всякакви 

проблеми, свързани с арбитража, и този ценен опит би трябвало да се използва от другите 
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национални правни системи при „сверяване на часовниците“.  Разбира се, необходимо е едно 

важно уточнение Швейцария регулира по различен начин вътрешния и международния 

арбитраж. За международен се считат всички арбитражи, при които е налице какъвто и да е 

международен елемент страна, седалище и пр. Именно те и в частност основанията за отмяна 

на техни решения представляват основен интерес в настоящата разработка, поради което по-

нататък, когато се говори за арбитражите в швейцарското право, ако не е посочено друго, ще се 

имат предвид именно международните такива. Те се регулират от особен нормативен  акт  

Федералният закон за международното частно право (PILA). Същевременно вътрешните 

арбитражи са уредени в швейцарския Граждански процесуален кодекс (CPC). Подобна е и 

уредбата в други европейски държави – например Франция. Други страни като Холандия 

уреждат еднакво вътрешния и международния арбитраж. По този въпрос, българското право 

възприема едно междинно разрешение – поначало сходна уредба на вътрешния и 

международния арбитраж, но все пак включваща минимални различия. Чл. 19, ал. 1 на 

българския ГПК забранява арбитража по спорове в сферите на вещното, трудовото, а както бе 

отбелязано отскоро и потребителското право. Мотивите за това са очевидни арбитражът е 

своеобразен триумф на диспозитивното начало и принципа за равнопоставеност на страните в 

частното право и именно затова не би трябвало да е възможен, когато в правоотношението има 

по-силна и по-слаба страна. Според швейцарското право обаче арбитраж по отношение на 

трудовоправни спорове е напълно възможен. Ако спорът е с международен елемент, основание 

за това представлява чл. 177 PILA, според който всеки спор от финансово естество може да се 

разгледа от арбитражен трибунал. Ако пък се касае за изцяло вътрешен трудовоправен спор, то 

съгласно чл. 341 CPC споразумение за арбитраж между работник и работодател може да се 

сключи след изтичането на едномесечен отлагателен срок от прекратяване на трудовото 

правоотношение. Тези възможности са и причината множество спортни организации и 

съответните учредени към тях арбитражни институции да избират за седалище именно 

Швейцария, тъй като често спорове в сферата на спорта се квалифицират като трудовоправни. 

Що се отнася конкретно до предмета на настоящата разработка, а именно основанията за отмяна 

на арбитражно решение, в българското право те се съдържат в чл. 47, ал. 1 ЗМТА, и се прилагат 

по аналогия и спрямо други арбитражни производства, а не само тези, свързани с 
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търговскоправни спорове с международен елемент. В момента тази алинея гласи следното: Чл. 

47. (1) (Изм. ДВ, бр. 46 от 2002 г., предишен текст на чл. 47 ДВ, бр. 8 от 2017 г.) Арбитражното 

решение може да бъде отменено от Върховния касационен съд, ако страната, която иска 

отмяната, докаже някое от следните основания: 

1. тя е била недееспособна при сключване на арбитражното споразумение; 

2. арбитражното споразумение не е било сключено или е недействително съобразно закона, 

избран от страните, а при липса на избор – съобразно този закон;(отм. ДВ, бр. 8 от 2017 г.) 

3. тя не е била надлежно уведомена за назначаване на арбитър или за арбитражното 

производство или поради независещи от нея причини не е могла да вземе участие в 

производството; 

4. решението разрешава спор, непредвиден в арбитражното споразумение, или съдържа 

произнасяне по въпроси извън предмета на спора; 

5. образуването на арбитражния съд или на арбитражната процедура не е съобразено със 

споразумението на страните освен ако то противоречи на повелителни разпоредби на този 

закон, а ако липсва споразумение – когато не са приложени разпоредбите на този закон. 

Връщайки се към сравнителноправния анализ, швейцарският PILA предвижда сходни 

основания за анулиране на арбитражни решения, но с една особено съществена разлика. В 

Швейцария продължава да съществува разпоредба, аналогична с отменената т. 3 от чл. 47, ал. 

1 ЗМТА арбитражната клауза и арбитражното решение не могат да противоречат на 

обществения ред. Основанията за отмяна на арбитражно решение се съдържат в чл. 190, ал. 2, 

точки а) – e) PILA. Както гласи чл. 77, ал. 1 от Закона за Върховния федерален съд на 

Швейцария, иск за отмяна на решение на международен арбитраж може да бъде отправен 

единствено на база на някое от тях, т.е. посоченият в PILA списък е изчерпателен 

 В резултат от това такъв иск не може да бъде отправен на основание противоречие с 

Федералната конституция на Швейцария, ЕКПЧ или друг международен договор. Наред с това, 

за разлика от вътрешноправните арбитражи, исковете за отмяна на решение на международен 

арбитраж не могат да се основават на грешка в интерпретацията на фактите или в прилагането 

на правото от арбитражната юрисдикция. Изчерпателното изброяване на основанията за отмяна 

също така изключва възможността страните да се договорят помежду си за включването на 
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допълнителни такива основания в арбитражната клауза. Добавянето на допълнителни 

основания би влязло в конфликт с държавната регулация на съдебната система и именно поради 

това се намира вън от свободата на договаряне на страните. Чл. 190, ал. 2, точки а) – d) PILA 

посочва четири на брой процесуални порока, които биха могли да послужат като основание за 

отмяна на арбитражно решение:  

– противозаконно съставяне на трибунала; 

 – липса на материалноправна компетентност от страна на трибунала;  

– постановяване на арбитражно решение ultra или infra petita; 

 – нарушаване на някой от основните принципи на процесуалното право. 

 Първите три основания са относително ясно формулирани. Интересен е обаче смисълът, 

вложен от швейцарския законодател, в понятието „основни принципи на процесуалното право“, 

фигуриращо в точка d). Тълкуването в практиката показва, че то се състои главно (но не само) 

от процесуалните изисквания, закрепени в чл. 182, ал. 3 PILA – принципът на процесуалната 

равнопоставеност и правото на страните да бъдат изслушани в условията на състезателен 

процес. Чрез основанието за отмяна на чл. 190, ал. 2, т. d) се гарантира прилагането на тези 

процесуални принципи и се санкционира тяхното нарушение, независимо дали то е повлияло 

на окончателното решение. С други думи това е едно формално основание, което може да 

доведе до отмяна на арбитражното решение дори ако страната, чиито права са нарушени, не 

може да докаже, че нарушението е от значение за крайния резултат от процеса по същество. 

Поради това дори трибуналът да се аргументира, че решението би било същото и ако не е било 

налице процесуално нарушение, това не би могло да защити решението от отмяна по съдебен 

ред. Така или иначе обаче е напълно възможно трибуналът да постанови същото решение след 

поправяне на порока, въз основа на който е извършена отмяната. Съдебната практика очертава 

и границите на горепосочените основни процесуални принципи. Така например правото на 

изслушване не означава непременно, че това изслушване трябва да е устно, нито че трябва да е 

публично (макар това да е закрепено в чл. 6, ал. 1 ЕКПЧ). Погрешните фактически заключения 

също не нарушават това право, както и нередностите при събирането на доказателства, освен 

ако тези нередности не доведат до неправилно или непълно установяване на фактите, на база 

на които се правят заключенията. Преценката на доказателствата от страна на трибунала също 
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не би могла да обоснове обжалване на база на нарушено право на изслушване, а само обжалване 

по същество поради нарушение на обществения ред. Пороци в обосновката на решението, като 

например неточности или вътрешни противоречия не могат да се обжалват на процесуална 

основа. Обратното би означавало, че съдът е овластен да разглежда начина, по който 

трибуналът прилага правото, което е въпрос, свързан с решението по същество. 

Самоинициираното обосноваване със закон или правнотеоретически извод от страна на 

трибунала, без някоя от страните да се е позовала на това също не е нарушение на правото на 

изслушване, освен ако трибуналът не изненада страните с обосновка, която те по никакъв начин 

не биха могли да предвидят. На практика арбитражни решения са били отменяни заради 

нарушение на правото на изслушване в много редки и изключителни случаи – например когато 

трибуналът самоинициативно е изисквал от страните предоставянето на определена 

информация, но след това е постановявал решение преди тази информация да му бъде 

предоставена. Макар в такива случаи Върховният съд да приема, че е налице нарушение на 

правото на изслушване, отмяната се обосновава също така и с нарушение на принципа на 

добросъвестността от страна на трибунала, т.е. не е налице само едно основание. В заключение 

от дотук направената съпоставка може да се посочи, че макар на пръв поглед формулировките 

да са различни, българският ЗМТА и швейцарският PILA съдържат относително еднакви 

основания за отмяна на арбитражно решени по съдебен ред. Както бе посочено, единствената 

съществена разлика е свързана с противоречието с норми на обществения ред като основания 

за отмяна, което предстои да бъде разгледано по-нататък. 

V. Промяната в чл. 405 ГПК – изземване на изключителната функционална 

компетентност на ВКС  

Проф. Живко Сталев посочва, че тъй като не е държавен, а частен акт, порочното арбитражно 

решение подлежи на атакуване като всеки частен акт по исков ред. Съгласно  чл. 47 ЗМТА 

исковото производство за отмяна на арбитражно решение се предявява пред ВКС и има 

състезателен характер. Както навсякъде другаде, така и у нас доскоро единствено върховните 

съдилища в съответните страни бяха овластени да анулират арбитражни решения. Съществени 

изменения обаче бяха внесени с ЗИДГПК, обн. в ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г, който на 

практика узакони т. нар. „инцидентен съдебен контрол“, съпътстващ процедурата по издаване 
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изпълнителен лист за арбитражно решение. На първо място, с §8 от неговите Преходни и 

заключителни разпоредби се създаде новата ал. 2 на чл. 47 ЗМТА, според която арбитражните 

решения по спорове, чийто предмет не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни. Във 

връзка с нея бе създадена и новата ал. 5 на чл. 405 ГПК: (5) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2017 г.) Съдът 

отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на нищожни по смисъла на чл. 47, ал. 2 от 

Закона за международния търговски арбитраж решения. Тази нова разпоредба заслужава 

особено внимание тъй като чрез се изземва изключителната функционална компетентност на 

ВКС да разглежда въпроси, свързани с арбитрируемостта на спора. Това се поражда от факта, 

че компетентни по издаването на изпълнителен лист са местните съдилища. De facto техните 

служебни правомощия да констатират нищожност на арбитражните решения не само се 

потвърждават, но и се засилват. Това по същество представлява сериозно отстъпление от вече 

утвърдената практика на ВКС, както и от схващанията в сравнителноправен аспект – както бе 

посочено, в повечето европейски държави арбитражни решения подлежат на отмяна 

единствено от върховните съдилища (включително и Швейцария, където опорочени 

арбитражни решения могат да бъдат атакувани само пред Швейцарският върховен трибунал). 

В съдебната практика на ВКС доскоро беше утвърдено становището, че арбитражното решение 

на местен арбитражен съд, постановено по неарбитрируем спор, може да бъде отменено само 

при реда, хипотезите и сроковете, предвидени в чл. 47 и чл. 48 ЗМТА, а държавният съд няма 

право инцидентно да преценява арбитрируемостта на съдебния спор, по който има произнасяне 

от арбитражен съд, както и да приеме за разглеждане същия спор, щом арбитражното решение 

е влязло в сила и не е отменено по предвидения за това ред 

 Появата на новата ал. 5 на чл. 405 ГПК и допускането на инцидентен съдебен контрол от 

местните юрисдикции обаче промениха това, а тези промени почти веднага се отразиха и в 

съдебната практика. Вярно е, че в практически аспект промяната донякъде разтоварва и без това 

затрупания ВКС, но също така „изневерява“ на една от основополагащите характеристики, 

обуславящи съществуването на арбитража – бързината на производството. Това е особено 

видно при евентуално обжалване на отказа за издаване на изпълнителен лист, тъй като на 

практика компетентността на местен съд да обяви нищожност въз основа на чл. 47, ал. 2 ЗМТА 

предполага такава възмо 
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жност. Подобна вратичка в закона, допускаща казусът да влезе в познатата „спирала“ на 

производства между различните инстанции, сякаш компрометира цялостната концепция за 

арбитража като механизъм за бързо и ефикасно разрешаване на спорове.  

 

VI. Последици от възстановяването на института на нищожността с влизането в сила 

на чл. 47, ал. 2 ЗМТА  

Както беше споменато в предходния параграф, друго важно изменение, което законодателят 

направи в началото на 2017 г., беше създаването на нова ал. 2 към чл. 47 ЗМТА: (2) (Нова – ДВ, 

бр. 8 от 2017 г.) Арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не 

подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни. По този начин беше възстановен института на 

нищожността на арбитражните решения, който преди това постепенно беше отпаднал от 

арбитражната уредба в България. Има основания това да бъде тълкувано и като крачка назад в 

развитието на арбитражната уредба у нас. В теорията не липсват аргументи за и против 

института на нищожността на арбитражните решения. От една страна е известно, че 

арбитражното споразумение в същността си е процесуален договор, породен от автономията на 

волята на страните и свободата на договаряне в частното право въобще. Именно затова, ако той 

съществува под формата на арбитражна клауза към по-всеобхватно споразумение, е прието да 

се третира като „договор в договора“. С оглед на това на пръв поглед звучи напълно логично 

на него да му е присъща нищожност, също както на останалите частноправни сделки. От друга 

страна обаче арбитражният трибунал по същността си е юрисдикция и неговите решения са 

задължителни за страните, също както съдебните такива. В този смисъл институтът на 

нищожността сериозно компрометира res iudicata на вече постановените арбитражни решения, 

а вероятно влиза в противоречие и с принципа ne bis in idem. Оставяйки теоретическия дебат 

настрана, основното значение на този въпрос в практиката се изразява в следното – ако дадено 

арбитражно решение бъде обжалвано с искане да се обяви нищожността му, то искът несъмнено 

може да бъде предявен и след изтичане на преклузивния срок от три месеца по чл. 48, ал. 1 

ЗМТА, който следва да се прилага единствено при спор за отмяна, а не при спор за обявяване 

на нищожност. Важно е да се отбележи, че преди изричното закрепване на института на 

нищожността на арбитражните решения в закона, съществуваха противоречия както в теорията, 
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така и практика. В последните години – може би донякъде и под влиянието на 

сравнителноправната съпоставка с други европейски страни – ВКС приемаше, че нищожните 

арбитражни решения не съществуват като категория и заставаше твърдо зад прилагането на 

разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ЗМТА относно преклузивния срок. Все пак е уместно да бъдат 

посочени примери от теорията и практиката, обосноваващи и двете становища в този дебат. 

Решение №560/2008 г. по т. д. №437/2007 г., ТК, І т. о. на ВКС изрично приема, че съществува 

категория на нищожни арбитражни решения и въз основа на този извод е отменено оспорваното 

в това производство решение. Въз основа на това д-р Петър Бончовски твърди, че би трябвало 

да се приеме, че пропускането на искането за отмяна не влияе на проверката на 

арбитрируемостта в последващо производство, съответно на възможността решението да бъде 

обявено за нищожно. Аргументацията включва довода, че този въпрос е от изключително 

естество, свързано със защитата на държавния монопол в правораздаването (защита на общата 

юрисдикционна власт на съдилищата). От тази гледна точка редът за отмяна на арбитражното 

решение е само една по-благоприятна алтернатива пред заинтересованата страна, която 

алтернатива е предоставена изрично от закона поради честотата на хипотезата. При 

пропускането на тази възможност не се изключва обаче иск по аналогия с разпоредбата на чл. 

270, ал. 2 ГПК, според която нищожността може да се предяви по исков ред безсрочно. В 

допълнение, съдебните органи следва да следят служебно за този порок на арбитражното 

решение по повод на други производства, в частност издаването на изпълнителен лист. Както 

беше споменато обаче, по-новата практика преди януари 2017 г. приемаше, че институтът на 

нищожността е неприложим спрямо арбитражните решения. Така например с опр. №355/2011 

г. по ч. гр. д. № 203/2011 г., ГК, ІІІ г. о. на ВКС е прието, че арбитражно решение по спор 

относно възнаграждение по индивидуален трудов договор е валидно, остава в сила и не 

подлежи на контрол за нищожност след като е изпуснат срокът за отмяна на решението 

съгласно чл. 48, ал. 1 ЗМТА. Това е постановено независимо, че спорът е трудовоправен и 

очевидно се намира извън приложното поле на арбитража съгласно чл. 19, ал. 1, предл. трето 

ГПК. Нещо повече, с това определение ВКС изрично обосновава и приема, че категорията на 

нищожните арбитражни решения е отменена по силата на предходни изменения в ЗМТА. В 

подобен дух е и по-нататъшната съдебна допреди радикалните изменения от януари 2017 г. Към 



     

 

  
 

 

 

 

24 
 

момента вече е налице и съдебна практика, позоваваща се на новата ал. 2 на чл. 47 ЗМТА. С 

решение №80/2017 г. по т. д. №1848/2016 г., II т. о. на ВКС се прогласява нищожност на 

арбитражно решение, постановено на 17.09.2016 г., като излага подробни аргументи и 

съображения по приложимостта на измененията в процесуалната уредба. По въпроса дали 

влязлото в сила след образуване на делото право е приложимо, ВКС черпи доводи от 

тълкуването, дадено от Конституционния съд, според което защитата в рамките на арбитражния 

процес в неговата цялост се осъществява в два стадия като производството пред арбитражния 

съд е първият стадий, а следващият стадий, който е факултативен, е предявяването на иск по 

чл. 47 ЗМТА пред компетентния държавен съд (ВКС). Ако след влизане в сила на нови 

разпоредби, касаещи производството, защитата срещу арбитражното решение вече е преминала 

в своя втори стадий и ВКС е сезиран от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 48, ал. 1 

ЗМТА с иск за отмяна на решението на някое от основанията по чл. 47, ал. 1 ЗМТА, валидността 

на решението следва да бъде преценявана съобразно действащите след изменението редакции. 

Въвеждането на института на нищожността създава проблеми и за редица спортни арбитражи 

като например Арбитражния съд към Българския футболен съюз. Известно е, че често те 

разглеждат и дела по спорове, които, макар и с условности, биха могли да се квалифицират като 

трудовоправни. Спецификата на спортното право рядко налага да се търси изпълнение на 

такива решения от държавните съдилища – вместо това те се изпълняват под угрозата от 

дисциплинарни санкции, налагани от съответните международни спортни организации. Налице 

бе възможност обаче такъв трудовоправен спор, по който арбитражът вече се е произнесъл, да 

бъде заведен и пред съответния държавен съд, което забавяне създаваше проблеми за 

функционирането на спортните организации предвид житейската динамика в тази област. ВКС 

успя да отхвърли разреши този проблем, потвърждавайки силата на пресъдено нещо на 

решенията на спортните арбитражи. Основен мотив в аргументацията на съда беше, че 

арбитражните решения не могат да бъдат нищожни, а само отменими и неотменими. С 

въвеждането на чл. 47, ал. 2 ЗМТА и прилагането му съобразно чл. 19, ал. 1 ГПК обаче тази 

аргументация пропада и  доскоро решеният проблем вероятно в скоро време отново ще бъде 

поставен за обсъждане. В сравнителноправен аспект е необходимо да се отбележи, че 

швейцарската правна система твърдо стои зад преклузивния срок – съгласно чл. 77 от Закона 
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за Върховния федерален съд на Швейцария, иск за отмяна не може да се предяви на никакви 

основания след изтичането на 30-дневен срок от осведомяването на страните за решението на 

арбитражния трибунал. Нещо повече, този срок при никакви условия не може да бъде 

удължаван чрез договорка между страните, каквато е практиката в други страни като 

Великобритания. 

VII. Отмяната на противоречието с норми на обществения ред (чл. 47, ал. 1, т. 3 ЗМТА) 

като основание за отмяна на арбитражно решение – големият грях на законодателя към 

принципите на модерната арбитражна уредба. 

Най-съществената последица от промените в началото на 2017 г. обаче си остава отменянето на 

чл. 47, ал. 1, т. 3 ЗМТА – противоречието с норми на обществения ред вече не е основание за 

отмяна на арбитражни решения. Трудно е да се обяснят мотивите на законодателя зад 

предприемането на тази стъпка, но промяната със сигурност ще има сериозно отражение в 

съдебната практика, а резултатите от нея изглеждат по-скоро негативни. В следващите редове 

ще бъде обърнато внимание на някои от тях. На първо място е уместно все пак да споменем и 

положителните ефекти. Вече изглежда доста по-възможно българският правопорядък да 

приема арбитраж с избрано седалище в чужбина по спорове, страни по които са изцяло 

български физически или юридически лица. Разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ГПК като че ли досега 

отхвърляше тази възможност и създаваше опасения, че решения на подобни арбитражи биха 

противоречали на обществения ред (в случай че разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ГПК бъде 

тълкувана като част от основните принципи на правопорядъка в България) и съответно би могло 

да бъдат атакувани пред ВКС съгласно т. 3 на чл. 47, ал. 1 ЗМТА. С премахването на това 

основание за отмяна, явяването пред подобни арбитражи със седалище в чужбина изглежда 

доста по-възможно и би могла да отпадне необходимостта за прибягване към по-дългия процес 

за изпълнение на решенията им чрез Нюйоркската конвенция. Отпадат и съмненията, свързани 

със спортните арбитражи. Действащи в условията на „наложен“ арбитраж (породен от 

спецификите на спортното право), те бяха обект на съвсем основателни критики, че 

правораздават като изключителни и извънредни юрисдикции и по този начин противоречат на 

основни принципи на обществения ред (в частност чл. 119, ал. 3 КРБ). Съответно res iudicata на 

техните решения често бе поставяна под въпрос. Не може да се прецени дали и доколко новата 



     

 

  
 

 

 

 

26 
 

уредба ще доведе до произвеждането на по-справедливи решения от страна на спортните 

арбитражи, но със сигурност тя ще обезпечи правната сигурност на тези решения. Въпреки 

всичко изброено дотук, няма как да подминем факта, че отменената т. 3 на чл. 47, ал. 1 ЗМТА е 

едно от най-съществените основания за отмяна и присъства неизменно в правните системи на 

държавите по света. Нещо повече, противоречието с норми на обществения ред се съдържа в 

чл. 5, §2 на Нюйоркската конвенция – безспорно най-значимият международноправен документ 

в областта на арбитражното право, спрямо който би следвало да се ориентират и националните 

правни системи. Още по-силно основание за това е фактът, че Конвенцията е ратифицирана от 

Република България и е влязла в сила, респективно се прилага съгласно чл. 5, ал. 4 КРБ. 

Връщайки се към съпоставката с швейцарското право, точка е) на чл. 190, ал. 2 PILA съдържа 

същото основание за отмяна и то предвид, че швейцарската правна система е изключително 

консервативна по отношение отмяната на арбитражни решения. Дори въпреки това 

противоречието на обществения ред все пак остава едно от малкото на брой основания за това. 

Най-общо казано, отмяната на т. 3 на чл. 47, ал. 1 ЗМТА изглежда още по-странно, разгледана 

в сравнителноправен и международноправен аспект – макар и да спомага за постигането на 

определени цели, които бяха изброени по-горе, тази отмяна се явява един прекомерен и 

необосновано радикален способ за реформа на арбитражната уредба у нас. Малкото 

положителен ефект от нея можеше да бъде постигнат и с далеч по-„меки“ законодателни мерки, 

като например промяна в чл. 19, ал. 2 ГПК, която да разреши изрично явяването на изцяло 

български физически или юридически лица пред арбитраж със седалище в чужбина. Но за да 

съзрем най-добре потенциалите проблеми, предизвикани от премахването на тази разпоредба 

от българския правен ред, е необходимо да анализираме именно какво точно влиза в понятието 

„норми на обществения ред“. По този начин ще можем да разберем и какви са хипотезите, които 

вече не могат да бъдат атакувани въз основа на това основание за отмяна. Тук най-обстойно ще 

бъде разгледано и швейцарското законодателство по въпроса, тъй като то съдържа примери, 

които биха могли да послужат за коректив и у нас. Според проф. Живко Сталев нормите на 

обществения ред са основни принципи на правопорядъка на Република България, бранещи 

особено значими ценности, чието значение трябва да бъде на всяка цена и във всички случаи 

обезпечено. Те не са само материалноправни. Има и процесуалноправни принципи и ценности 
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или с други думи процесуален обществен ред. Затова противоречие с обществения ред на 

България ще е налице не само когато съдържанието на решението е несъвместимо с неговите 

норми, но и когато същото важи за начина, по който то е постигнато. За сравнение нека 

представим и анализираме далеч по-обстойния начин, по който швейцарската доктрина и 

юриспруденция разглеждат противоречието с норми на обществения ред. Както бе посочено, 

то се съдържа в PILA като основание за отмяна на арбитражно решение. Докато чл. 190, ал. 2, 

точки a) – d), които вече бяха споменати накратко, представляват относително опростени 

процесуални основания, основанието по точка е) на същата алинея, свързано с обществения 

ред, има далеч по-сложна природа. Най-напред е важно да се спомене, че се има предвид 

международния обществен ред в смисъла на фундаменталните принципи, съставляващи 

международноправната система, а не вътрешнодържавния обществен ред или вътрешното 

законодателство, което е по-широко понятие. Наред с това, прилагайки това основание за 

отмяна Върховният съд различава процесуалноправни и материалноправни норми на 

обществения ред. Именно този двояк характер на понятието, отбелязан и от проф. Сталев по 

отношение на българската правна система, представлява може би най-интересният предмет на 

анализ в случая. В процесуален аспект Върховният федерален съд на Швейцария (наричан по-

нататък Върховния съд за краткост) признава, че концепцията за обществен ред дава 

възможност на страните да обжалват решението за процедурни нарушения, които не попадат в 

обхвата на вече посочените четири основания по точки a) – d). Макар да са били изказвани 

притеснения относно потенциала на едно подобно тълкуване да увеличи възможността за 

отмяна до такава степен, която да наруши ефикасността на международните търговски  

арбитражи, подобни становища изглеждат неоснователни предвид смисъла, който Върховният 

съд влага в понятието „процесуален обществен ред“: Трябва да бъде разбрано, че 

процесуалният обществен ред представлява просто един механизъм за бягство; той упражнява 

единствено защитна функция и няма нормативен ефект, тъй като законодателят не е изразил 

воля този принцип да бъде преекспониран, нито да представлява основа за кодификация на 

някаква обща арбитражна процедура, която да обезсили процедурата, която е свободно избрана 

от страните. Всъщност, за разлика от материалноправния аспект на обществения ред, 

Върховният съд не извежда някакъв изчерпателен списък от принципи, които да изграждат 
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понятието „процесуален обществен ред“ и едновременно с това да се отличават от останалите 

разпоредби на чл. 190, ал. 2. Вместо това използваното от съда определение е в унисон с 

цялостната абстрактна природа на обществения ред: Процесуалният обществен ред гарантира 

правата на страните да се явят пред независим съдия и да бъде присъдено решение, 

съответстващо на приложимото процесуално право и основано на представените и доказани 

факти. Противоречие с процесуалния обществен ред е налице, когато се нарушат общопризнати 

основни принципи и това доведе до неприемливо прекомерен конфликт със справедливостта, 

дотолкова тежък, че да се явява несъвместим с ценностите на самата правна система. И така, 

какво всъщност обхваща процесуалният обществен ред според Върховния съд? До момента 

съдебната практика се е фокусирала основно на принципа за res iudicata като негова съставна 

част. Върховният съд счита, че съвместното съществуване на две противоречащи си съдебни 

решения по един и същ казус, между едни и същи страни, в една и съща правна система 

представлява противоречие с обществения ред. С оглед на това арбитражно решение може да 

бъде отменено, ако – априорно съдебно решение вече е разрешило поставения пред трибунала 

спор, включително и ако решението е постановено от чуждестранна юрисдикция, стига да може 

да бъде признато в швейцарския правен ред въз основа на чл. 25 и сл. PILA; – априорно 

арбитражно решение вече е разрешило поставения пред трибунала спор, включително и ако 

решението е постановено от чуждестранен арбитраж, стига да може да бъде признато в 

швейцарския правен ред въз основа на Нюйоркската конвенция; – самият трибунал вече е 

постановил частично или прелиминарно решение. Макар и прелиминарните решения поначало 

да не се ползват с res iudicata, те са обвързващи за самия трибунал по отношение на конкретния 

казус. Друг принцип, който може да бъде отведен под понятието за процесуален обществен ред 

е ne bis in idem, който често се прилага по отношение на спортноправни казуси като 

допълнителен или негативен аспект на res iudicata. Някои теоретици считат, че общественият 

ред включва и изискването за наличие на мотиви към съдебното решение, както и принципът 

за тежестта на доказване. Общоприето е обаче обратното становище, тъй като изискването за 

мотиви се счита за част от основните процесуални принципи (които са закрепени като 

основание за отмяна в предходната точка d) и в този смисъл, ако бъде приет за част и от 

обществения ред, това би влязло в противоречие със субсидиарния характер на противоречието 
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с обществения ред като основание за отмяна. Принципът за тежестта на доказване пък се 

съпровожда, в зависимост от приложимото право, с множество презумпции, които обръщат 

тази тежест. Поради това той трудно би могъл да се вмести в тясното понятие за процесуален 

обществен ред. По отношение на материалния обществен ред в концептуален план нещата стоят 

идентично. Но ако приемем, че противоречието се него се изразява в „прекомерен конфликт 

със справедливостта, дотолкова тежък, че да се явява несъвместим с ценностите на самата 

правна система“, то очевидно тази дефиниция би била твърде обща и абстрактна и не би могла 

да послужи особено добре в практиката. Поради това Върховният съд е принуден да внесе 

яснота, като определи изчерпателен списък с принципи, които принадлежат към обществения 

ред – pacta sunt servanda, забраната за злоупотреба с права, принципът за добросъвестността, 

забраната за дискриминация и защитата на недееспособните. На практика обаче дори този 

набор от принципи не е от достатъчна полза при тълкуването сам по себе си, а може да се 

използва в практиката единствено след съпоставка с други подобни принципи и тяхното 

приобщаване или разграничаване от нормите на обществения ред. По отношение на принципа 

pacta sunt servanda, Върховният съд е стеснил максимално обхвата на хипотезата. Нарушение 

на принципа би възникнало, в случай че арбитражът първоначално реши, че договор обвързва 

страните, но впоследствие с решението си не успее да наложи на страните да се съобразят с 

облигационноправните ефекти, породени от този договор. Разбира се, изключително малко 

вероятно е да бъде реализирана подобна хипотеза. Аргументирайки се с тази силно стеснено 

дефиниция Върховният съд заявява, че практически никакви спорове, свързани с нарушаване 

на договори, не могат да бъдат класифицирани като нарушение на pacta sunt servanda, което да 

е достатъчно, за да послужи за основание за отмяна на арбитражно решение. Въпросът с 

принципа на добросъвестността и забраната за злоупотреба с право е още по-сложен за 

дефиниране. Тези норми на обществения ред не могат да бъдат общо определени, а са свързани 

с изпълнението на конкретното юридическо задължение и упражняването на конкретното 

субективно право. Затова и преценката за това кога е налице отклонение от тези принципи 

зависи от характера на самите права и задължения във всеки отделен случай. Списъкът на 

Върховния съд също така включва забраната за дискриминация. Според съдебната практика 

дискриминацията е акт или мярка, с която незаконосъобразно се засягат основните права на 
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дадено лице, като актът би бил дискриминационен само ако е бил приет с идеята да бъде 

насочен към определени полови, етнически и расови признаци или здравословно състояние. 

Последната хипотеза от списъка на Върховния съд се отнася за защитата на недееспособни. До 

момента тя също не е била честно срещана, но по всяка вероятност в бъдеще защитата на 

недееспособни ще намира все по-голямо приложение в спортния арбитраж с оглед все по-

масовото навлизане на малолетни и непълнолетни атлети в професионалния спорт. Както беше 

посочено, списъкът на Върховния съд не е изчерпателен. Така например в практиката  

безвъзмездната конфискация също се счита за противоречие на обществения ред. Още през 

1976 г. Върховният съд обявява за противоречащо на обществения ред всяко арбитражно 

решение, постановяващо отнемане на собственост без справедлива компенсация за ответната 

страна. Трябва да се има предвид обаче, че, също както при pacta sunt servanda, приложното 

поле на забраната за експроприация без компенсация е значително стеснено. Тъкмо в този дух 

не се считат за противоречащи на обществения ред арбитражни решения по каквито и да е 

спорове, свързани с двустранни инвестиционни намерения. Други хипотези, при които 

арбитражното решение би подлежало на отмяна на основание противоречие с материалния 

обществен ред включват: – случаи, в които решението неглижира или постановява 

предлагането и приемането на подкуп; – случаи, в които решението е в противоречие със 

забраната за принудителен труд и детски труд или нарушава човешкото достойнство; – случаи, 

в които  решението нарушава основни човешки права, закрепени в Конституцията, ЕКПЧ или 

друг международен акт; – случаи, в които решението определя да бъдат изплатени прекомерно 

високи такси и разноски (спрямо реално направените разходи), до степен, че това да 

представлява „шокиращо нарушение“ на основни правни принципи. Наред с това е налице 

дълъг списък с хипотези, за които Върховният съд изрично е преценил, че не представляват 

противоречие с нормите на обществения ред. Такива са грешката в правото, наличието на 

вътрешно противоречие в аргументацията на трибунала, игнориране или неправилна 

интерпретация на разпоредба в договора, постановяване, че се дължи лихва върху друга лихва 

(в България тази практика е забранена) и др.  

В заключение от практическа гледна точка трябва да се спомене, че за последния четвърт век 

от отправените многобройни искания за отмяна на арбитражно решение на основание 
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противоречие с обществения ред въобще е било уважено само едно – по спортноправен казус, 

където решението е отменено заради противоречие с материалния обществен ред 

С други думи, на практика е невъзможно да се анулира арбитражно решение на база на чл. 190, 

ал. 2, точка е) PILA. Причините за това са комплексни – на първо място търговските спорове 

(каквито предимно спорове се поставят за решаване от арбитраж) са до голяма степен извън 

сферата на обществения ред. Освен това законодателят поначало е имал за цел това основание 

за отмяна да е с изключително тесен обхват, а Върховният съд целенасочено се опитва да го 

стеснява все повече и повече, за да поддържа авторитета на Швейцария като приятелски 

настроена към арбитражните институции страна. Въпреки това обаче тази разпоредба 

продължава да действа в швейцарската правна система, а, както бе аргументирано, отмяната на 

нейния аналог у нас беше по-скоро недообмислена и прекомерна мярка на българския 

законодател. Освен това България, за разлика от Швейцария, е държава членка на ЕС, а не бива 

да се забравя, че императивните норми на законодателството на Съюза са валидни при 

арбитражните производства вкл. и при избор на друго приложимо право именно на основание 

нормите на обществения ред. Случаят е такъв не само у нас – дори английските съдилища, 

въпреки политиката си на предоставяне на максимална диспозитивна свобода на страните, 

отказват да признаят арбитражни клаузи, отклоняващи се от хармонизационните нормативни 

актове на ЕС, и тълкуват последните именно като част от обществения ред. Така например в 

делото Ingmar GB Ltd v. Eaton Leonard Technologies Ltd от 2000 г. Съдът на ЕС реши, че 

арбитражна клауза за избор на различно приложимо право не освобождава страните от 

повелителните норми, извличани от регламентите и директивите от правото на ЕС. 

 С други думи наличието на разпоредба, закрепяща противоречието с обществения ред като 

основаниe за отмяна в правната система на коя да е държава членка на ЕС означава също, че 

дерогиране на правото на ЕС чрез избор на различно приложимо право би било невъзможно. 

Също така, както е добре известно, в България арбитражната практика не е обвързана със 

задължителната практика на ВКС. Така например арбитражната практика на АС при БТПП 

гласи, че при договор за цесия, прехвърлящ вземанията по договор, съдържащ арбитражна 

клауза, последната поражда действие и между длъжника и цесионера. Практиката на ВКС 

(макар и незадължителна за Арбитражния съд) е в обратния смисъл. В случай на противоречие 
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между арбитражна практика и задължителна практика на ВКС, квалифицирана като част от 

обществения ред, се създава положение, при което самият ВКС не би могъл да отмени 

арбитражното решение, тъй като доскоро съществувалото основание за отмяна липсва.  

VIII. Отпадането на чл. 47, ал. 1 т. 3 ЗМТА – основание за противоречива съдебна 

практика  

Отпадането на чл. 47, ал. 1, т. 3 оказа своето косвено влияние и върху нашумялото решение на 

тричленен състав на ВКС №189/2017 г., постановено по търговско дело №1675/2017 г. Без да 

се впускаме в подробности ще отбележим само, че даденият от ВКС отговор за неприложимост 

на стопанската непоносимост към приватизационни сделки е по съществото на делото. А след 

премахването на противоречието с обществения ред като основание за отмяна, ВКС е принуден 

да използва за тази цел – както отбелязва проф. Анелия Мингова – некомпетентността на 

арбитража да реши подобен спор (макар и изхождайки от началното си разрешение по 

съществото на спора, което би било напълно валидно основание за отмяна само по себе си 

допреди измененията от януари 2017 г.). А неарбитрируемостта на спора и противоречието с 

обществения ред са различни пороци на арбитражното решение – първото е относимо към 

допустимостта на арбитражното производство, а второто опорочава изводите в решението по 

съществото на спора. В този смисъл смесването им, макар и с цел да бъде постановено 

справедливо и законосъобразно решение, създава опасност от объркваща и противоречива 

съдебна практика. Практиката на ВКС приема, че въпросът за валидността на арбитражното 

решение е процесуалноправен. От това следва, че във висящи производства приложими са сега 

действащите процесуалноправни норми, които имат незабавно действие. Опцията държавен 

съд да разглежда дела по същество, допреди измененията от януари 2017 г. беше ограничена до 

основанието за противоречие с обществения ред, но все пак съществуваше. Сходна е и 

практиката в Швейцария – Върховният федерален съд би разгледал и отменил арбитражно 

решение в частта му по същество само ако става въпрос за противоречие с обществения ред, 

както бе и у нас доскоро. Дори без задълбочаване в същността на конкретно посоченото дело, 

би могло да се заключи, че като цяло при подобни казуси ВКС, поради невъзможността да се 

позове на отменената т. 3 на чл. 47, ал. 1 ЗМТА, не би трябвало да гледа делото по същество, а 
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да се ограничи само до процесуалноправните въпроси дори ако е налице крайна степен на 

несправедливост в материалноправен аспект.  

IX. Допустима ли е арбитражна клауза за обжалваемост по същество на арбитражни 

решения? Конфликтът между автономията на волята и природата на арбитража като 

окончателна юрисдикция.  

Отмяната на т. 3 от чл. 47, ал. 1 ЗМТА повдига и на друга изключително интересна дискусия. 

Обикновено постоянните арбитражи включват в правилниците си забрана страните да уговарят 

възможност за обжалване на решенията им пред друга юрисдикция. Това е напълно обяснимо 

– поначало въззивното обжалване противоречи из основи на същността и предназначението на 

арбитража като бърз и окончателен метод за разрешаване на спорове. Но какво би станало, ако 

страните решат да не се явят пред трибунал с установен собствен правилник, а договорят 

арбитражно споразумение за ad hoc арбитраж и предвидят възможност за обжалваемост на 

решенията му? Възможно ли е именно автономията на волята, на която арбитражът дължи 

съществуването си, да се обърне срещу него? Би ли противоречала подобна клауза на 

обществения ред и дори ако отговорът е да, то как би била обявена за недействителна в 

отсъствието на отменената разпоредба на чл. 47, ал. 1 т. 3 ЗМТА? Доктриналното становище в 

международен аспект гласи, че ограниченията в един частноправен договор би следвало да 

засягат свободата на договаряне само до степен, до която е необходимо, за да защитят самите 

страни по договора. Затова и клауза за обжалваемост на арбитражни решения дори било то и 

пред държавни съдилища, включена по изричното настояване на страните, няма как да 

нарушава собствените им субективни права. В същото време обаче в практиката се поддържа 

схващането, че основанията за отмяна както по чл. 190, ал. 2 PILA, така и съгласно чл. 34, ал. 2 

от Примерния закон на UNCITRAL са изрично изброени. Застъпвайки това становище 

съдилищата в Нова Зеландия и Великобритания в различни свои решения отхвърлят 

възможността арбитражни решения да бъдат обжалвани на основание грешка във фактите или 

грешка в правото. Нещо повече, Върховният съд на Нова Зеландия в решението си Carr v. 

Gallaway Cook Allen постановява, че подобна арбитражна клауза би довела до невалидност на 

целия договор, тъй като възможността за въззивно обжалване би била conditio sine qua non 

спрямо договора като цяло. По света обаче има и страни, които дават възможност 
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частноправните субекти да избират възможност за въззивно обжалване на основание грешка в 

правото (но не и на грешка във фактите). Това вече е възприето арбитражните закони на Италия, 

Хонг Конг и Израел. Повдигнатият въпрос е изключително дискусионен, но все пак може да 

заключим, че в интерес на модерното развитие на арбитража клауза, възпроизвеждаща  

изричната автономна воля на страните да позволят обжалваемост въз основа на конкретно 

определени основания, подпомага тези частноправни субекти, считащи за по-важно решението  

по спора им да оставя усещане за справедливост, отколкото да бъде бързо и окончателно. 

Разбира се, необходимо е да си даваме сметка, че в повечето случаи за субектите в търговското 

право бързото разрешаване на спора е много по-важно отколкото абсолютната справедливост 

на начина, по който то бива постигнато. 

 Заключение. 

С измененията на чл. 19 ГПК и чл. 47 ЗМТА, обнародвани в ДВ бр. 8 от 24 януари 2017 г. 

българският законодател направи опит радикално да разреши наболелия в обществото въпрос 

с арбитрирането на потребителскоправни спорове и произтичащите от това нарушения на 

правата на „слабата страна“ по правоотношението – потребителя. Наред с това обаче бяха 

създадени предпоставки за възникване на сериозни проблеми в други области на арбитражната 

уредба в Република България. Един по-обстоен сравнителноправен преглед показва следното: 

– изземването на изключителната функционална компетентност на ВКС по производствата за 

отмяна на арбитражни решения не е оправдано от процесуална гледна точка; – 

възстановяването на института на нищожността на арбитражните решения е значителна крачка 

назад, тъй като той не предполага наличието на преклузивен срок за обжалване на решението 

съгласно чл. 48, ал. 1 ЗМТА, а оттам се намалява и ефикасността на арбитража като бърз, 

едноинстанционен и окончателен метод за разрешаване на частноправни спорове; – 

неподкрепената с каквито и да е мотиви отмяна на чл. 47, ал. 1, т. 3 ЗМТА (относно 

противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражното решение) буди 

недоумение по редица причини, включително свързани и с правото на ЕС. Освен очевидната 

липса на мотиви, в сравнителноправен аспект е достатъчно да се отбележи само, че подобна 

разпоредба действа дори в швейцарската правна система, където поначало е налице 

изключително консервативна политика по отношение на основанията за отмяна на арбитражно 
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решение, т.е. те са максимално ограничени на брой. Идентично е положението и в други 

европейски национални правни системи. Подобно основание е закрепено и в Нюйоркската 

конвенция, която е ратифицирана от България и съответно има примат над националното право 

на основание чл. 5, ал. 4 КРБ. С други думи премахването на противоречието с обществения 

ред като основание за отмяна на арбитражно решение води до неоправдано разширяване на 

компетентността на арбитражите със седалище на територията на България и създава условия 

за произвол в производството пред тях; също така възпрепятства приложимостта на 

императивните норми на правото на ЕС и принуждава ВКС да търси нестандартни аргументи 

при обосноваването си в някои случаи. Тази импровизация подкопава добре установените 

практики в тълкуването по производства за отмяна на арбитражни решения. С оглед на 

гореизброеното de lege ferenda може да се заключи, че е наложително най-малко повторното 

законово инкорпориране  на нормата за противоречие с обществения ред като основание за 

отмяна на арбитражни решения в правопорядъка на Република България, тъй като тя е от 

основополагащо значение за модерното развитие на арбитражната уредба у нас. Наред с това 

си струва да се обмислят критично вече приетите законодателни решения относно института 

на нищожността в арбитражното право и изземането на функционалната компетентност на ВКС 

във връзка с неговото въвеждане, както и перспективата да се инкорпорира в закона 

възможността за включване на клауза за обжалване в арбитражното споразумение.  

Структура на арбитража/ по браншове, частен и др. 

Структура на арбитражния съд 

Арбитражния съд при Европейската юридическа палата е основан, като независима,постоянна 

арбитражна институция,осигуряваща висококачествени услуги съобразени със специфичните 

нужди на своите клиенти. 

 Арбитражен съвет 

Арбитражният съвет на Арбитражният съд се състои от: председател на съда, двама заместник 

– председатели и двама членове. Те се избират от Управителният съвет на ЕЮП за срок от пет 

години. 

Председател 
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Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина. В изпълнение на 

своите правомощия той издава разпореждания. 

Председателят свиква заседание на Арбитражният съвет на съда и арбитражната колегия, 

отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и УС на ЕЮП, изпълнява решенията на 

Арбитражният съвет и функциите, предвидени в правилниците на Арбитражния съд. 

Арбитри 

Арбитрите се вписват и заличават от листата на арбитрите с решение на Арбитражният съвет 

на съда. Вписването става за срок от пет години. Арбитражният съвет може да вписва в листата 

нови арбитри в течение на петгодишния срок. 

За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни 

дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с 

местожителство или седалище в чужбина (международни дела). Като арбитри могат да бъдат 

вписани дееспособни пълнолетни граждани, неосъждани за умишлено престъпление от общ 

характер, с юридическо образование, с високи морални качества, които познават вътрешните и 

международните стопански отношения и правото, което ги урежда, с най-малко 8 години 

професионален стаж. Арбитрите по всяко дело попълват декларации за безпристрастност и 

независимост, които се изпращат на страните по делото. Арбитрите образуват арбитражна 

колегия. 

Секретариат 

Секретариата на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени 

от Председателя на съда. 

Секретарите на Арбитражния съд трябва да владеят писмено и говоримо най-малко един от 

европейските езици. 

Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват 

онези действия по делата, които са им възложени от правилниците. 

Национален институт за помирение и арбитраж 

Арбитражът в българското право 

Арбитражът е върховна проява на диспозитивното начало в гражданския процес. Неговата 

опора е разпоредителната власт на страните относно техните частноправни имуществени 
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правоотношения. Упражнявайки тази власт те могат сами чрез договор за спогодба да уредят 

спорното правоотношение, но могат и да възложат на избрано от тях трето лице да разреши 

вместо тях спора. 

За разлика от арбитража ад хок, арбитражната институция се учредява с оглед разрешаването 

на неограничен брой спорове, които могат да ѝ бъдат възложени в бъдеще. От тази гледна точка 

тя е постоянно действаща. Тя е недържавно (обществено) арбитражно учреждение, което 

администрира осъществяването на арбитража по делата, възложени на институцията. Затова тя 

има органи (председател, президиум, секретариат и др.), както и правилник, който не е 

нормативен акт. Неговата задължителна сила спрямо страните по спора се крепи на съгласието 

им да го възложат на институцията, а спрямо арбитрите – на съгласието им да поемат 

разрешаването на спора от името на институцията. 

В РБ има няколко арбитражни съдилища. Най-популярните са арбитражният съд към Българска 

търговско-промишлена палата, арбитражният съд при Съюза на арбитрите в България, 

арбитражният съд към Българската стопанска камара и др. За да бъде отнесен един спор до 

Арбитражния съд, между страните трябва да е сключено арбитражно споразумение 

(арбитражна клауза), с което страните декларират, че са съгласни евентуален бъдещ спор между 

тях да бъде решен от арбитражен съд и приемат неговото решение. 

Опасност представляват и арбитражни формирования които прилагат противоправен принцип, 

възлагащ им компетентност след Мълчаливо или Пасивно съгласие на ответната страна. Този 

принцип противоречи на закона /ЗМТА/, където като процедура е изведено изричното съгласие 

в писмена форма с което да се определи между страните възможността за разглеждане на спора 

от арбитраж. Тези арбитражи се ползват от правния вакуум на територията на Република 

България, относно липсата на регламентация при създаването на такива формирования, 

изисквания относно качествата и образованието на арбитрита, липсата на каквато и да е 

възможност за защита правата на гражданите при тези производства. Следва да се отбележи и 

опасността, арбитражна клауза да се вмъква в договори по Общи условия, което е във всички 

случай Неравноправна клауза. От тази празнота се възползват монополни структури, банки, 

мобилни оператори, дружества за събиране на кредити и откровени лихвари за да ограничат 
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възможността за защита от тях в производства, като целта е такива да не достигат до съдебна 

инстанция. 

Липсва и регламент за прозрачност при дейността на подобни формирования / ползващи 

компетентност от Мълчаливо или Пасивно съгласие /, един подобен „съд“ се рекламира, че е 

разгледал за 6 месеца над 36 000 дела, което е в пъти повече от най-големия съд в България. 

Препращане и избор на арбитраж 

Клауза за арбитраж на ICC 24/06/2017 от Международен арбитраж 

Като включите в договор Арбитражна клауза на ICC, страните са съгласни, че техният спор ще 

бъде решен чрез арбитраж и че арбитражният процес ще се ръководи от процедурните правила 

в Правила за арбитраж на МНС, в допълнение към всички задължителни правила в седалището 

на арбитража. 

Това също предполага, че Международен арбитражен съд ще администрира арбитражното 

производство и ще подпомага страните и арбитражния съд, e.g., потвърждавайки, назначаване 

и замяна на арбитри, вземане на решение за предизвикателства срещу арбитрите, надзор на 

спешните производства преди началото на арбитража, и проверка и одобряване на 

арбитражното решение. 

Докато клаузите за разрешаване на спорове са един от последните въпроси, по които страните 

са склонни да се споразумеят по време на преговорите по договора, добре изготвената 

арбитражна клауза може да гарантира, че страните харчат по-малко време и разходи в случай 

на възникване на спор. В случай че страните биха искали спорът им да бъде решен в 

съответствие с Правила за арбитраж на ICC, на Международната търговска камара съветва 

страните да включат в своя договор следните стандартни арбитражни клаузи за МНС и клаузи 

за посредничество на МНС. 

Стандартна арбитражна клауза на ICC 

"Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящия договор, се решават окончателно 

съгласно Арбитражните правила на Международната търговска камара от един или повече 

арбитри, назначени в съответствие с посочените правила." 

Обикновено съветваме нашите клиенти също да включат текущите разпоредби относно 

седалището на арбитража, езикът, който ще се използва в арбитражния процес, както и 
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материалният закон, уреждащ договора, които често са спорни въпроси след възникване на 

спор. 

„Седалището на арбитража е [… e.g., Сингапур]. 

Езикът, който ще се използва в арбитражния процес, е […e.g., Английски]. 

Този договор се урежда от материалния закон на […e.g., Швейцария]." 

ICC Арбитраж без възможност за Спешен арбитър 

В случай че страните искат да изключат възможността да поискат решение за консерваторски 

мерки от спешен арбитър, след стандартната клауза следва да се добави следното изявление, за 

да се откаже от тази функция на арбитража на МНС. 

„Разпоредбите за спешен арбитър не се прилагат.“ 

ICC Арбитраж без ICC"с Ускорена процедура 

Страните могат също да се откажат и да изключат прилагането на разпоредбите за ускорена 

процедура. 

„Разпоредбите за ускорена процедура не се прилагат.“ 

Ускорена процедура Независимо от сумата в спора 

Страните могат също така да се откажат и да предвидят в договора си, че ускорената процедура 

ще се прилага за спорове, когато спорната сума надвишава USD 2 милион, с цел намаляване на 

разходите за решаване на спорове чрез арбитраж на ICC. 

„Страните са съгласни, съгласно член 30(2)(б) от Правилника за арбитража на Международната 

търговска камара, че Правилата за ускорена процедура се прилагат независимо от спорната 

сума." 

Други препоръки за арбитражни клаузи на ICC 

Ако страните искат да имат арбитраж на МНС със седалище на арбитраж в континентален 

Китай, на ICC предлага да се включи изрично позоваване на Международния арбитражен съд 

на ICC в арбитражната клауза. 

„Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящия договор, се предават на 

Международния арбитражен съд на Международната търговска камара и се решават 

окончателно съгласно Арбитражния правилник на Международната търговска камара от един 

или повече арбитри, назначени в съответствие с посочените правила. “ 
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Възможност за използване на Правила за медиация на ICC 

Макар че тази опция технически съществува винаги, когато възникне спор, страните могат да 

пожелаят да насърчат медиацията, като включат изрично следната опция. 

„Страните могат по всяко време, без да се засягат други производства, се стремят да разрешат 

всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящия договор в съответствие с Правилата за 

медиация на ICC. “ 

Задължение за разглеждане на правилата за медиация на ICC 

Вместо да прави медиацията незадължителна, страните могат също да изискват медиация преди 

да продължат арбитража. 

„В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, страните се споразумяват 

в първата инстанция да обсъдят и помислят да насочат спора към правилата за медиация на 

МНС. “ 

Задължение за препращане на спор към правилата за медиация на МНС при разрешаване на 

процедурите за паралелен арбитраж, ако е необходимо 

Друг вариант е да се разреши медиацията и арбитражът да се извършват паралелно. 

„В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, страните първо насочват 

спора към производство по правилата за медиация на МНС. Започването на производство 

съгласно Правилата за медиация на МНС не пречи на никоя страна да започне арбитраж в 

съответствие с подточка y по-долу. 

Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящия договор, се решават окончателно 

съгласно Арбитражния правилник на Международната търговска камара от един или повече 

арбитри, назначени в съответствие с посочените правила. “ 

Задължение за препращане на спор към ICC медиация, Следва арбитраж на ICC, ако е 

необходимо. 

Страните могат също така да предвидят опит за медиация за определен период от време, преди 

започване на арбитраж. 

"В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, страните първо насочват 

спора към производство по правилата за медиация на МНС. Ако спорът не е решен съгласно 

посочените Правила в рамките на [45] дни след подаване на Искане за медиация или в рамките 
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на друг период, за който страните могат да се договорят писмено, след това този спор се решава 

окончателно съгласно Арбитражния правилник на Международната търговска камара от един 

или повече арбитри, назначени в съответствие с посочения Арбитражен правилник." 

Ако страните биха искали да прибягнат до разпоредбите за спешен арбитър преди изтичане на 

45-дневния или друг договорен период след подаване на искането за медиация, следната 

точност трябва да се добави към клаузата: 

"Изискването да се изчака [45] дни, или всеки друг договорен период, след подаване на Искане 

за медиация, преди да отнесе спор към арбитраж, не пречи на страните да подадат молба, преди 

изтичането на тези [45] дни или друг договорен период, за спешни мерки съгласно разпоредбите 

на Спешния арбитър в Арбитражния правилник на Международната търговска камара." 

Ако страните биха искали да прибягнат до разпоредбите на Спешния арбитър, но само след 

изтичане на 45-дневния или друг договорен период след подаване на Искането за медиация, 

следната точност трябва да се добави към клаузата: 

"Страните нямат право да подават заявление за спешни мерки съгласно разпоредбите на 

Спешния арбитър в Арбитражните правила на Международната търговска камара преди 

изтичането на срока на действие [45] дни или друг договорен период след подаване на Искане 

за медиация." 

В Република България правилата за арбитражните процедури са определени с Правилниците на 

съответните арбитражни съдилища, към които фирмите се обръщат за разрешаване на 

споровете им. 

Предимства на арбитража, решения, обжалване, нормативна рамка и др. 

В продължение на темата с настоящия материал ще ви запознаем с основните предимства на 

арбитража пред държавното правораздаване, защо бизнесът все по-често прибягва до него като 

алтернативен способ за разрешаване на спорове и ще предложим на вашето внимание примерна 

арбитражна клауза, която бихте могли да използвате при сключване на договори. 

Като алтернатива на държавното съдопроизводство арбитражът се отличава с редица 

преимущества, които го правят предпочитан метод за разрешаване на възникнали граждански 

и търговски имуществени спорове между страните: 
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- Страните участват в избора на арбитри, което обезпечава доверието в арбитражната 

процедура, чрез избора на решаващ орган, в който  те самите са участвали. Изборът на арбитри 

предоставя възможност спорът да бъде решен от висококвалифицирани специалисти в 

съответната област, притежаващи богат академичен и практически опит и ползващи се с 

авторитет. 

- Бързина на процедурата - арбитражното производство се отличава със значително по-голяма 

бързина, дължаща се на редица фактори. Арбитражните дела се разглеждат едноинстанционно, 

като постановеното арбитражно решение не подлежи на обжалване и би могло да бъде 

приведено в изпълнение. Натовареността на арбитражните съдилища и броят на делата, които 

се разглеждат, са значително по-малко от тази на държавните съдилища, което също допринася 

за бързината на процедурата. 

- Арбитражът е значително по-евтин в сравнение с държавното съдопроизводство. С покачване 

на цената на иска, размерът на дължимата арбитражна такса намалява, което прави 

арбитражното производство по-икономично. За сравнение - при държавното съдопроизводство 

дължимата таксата е фиксиран процент от цената на иска, като възможността за обжалване на 

съдебните решения води до значителни разходи за страните по спора за всяка една от съдебните 

инстанции.  

- По-опростена процедура – страните имат възможност да приспособят процедурата съобразно 

естеството на спора и неговите специфики, както и да вземат дейно участие в определяне на 

правилата, по които ще бъде проведено производството. 

- Арбитражното производство е конфиденциално – това от своя страна спомага страните да 

запазят добрите отношения помежду си и да защитят своите търговски тайни. 

- Арбитражното решение се отличава със стабилност – същото не подлежи на обжалване. 

Съдебен контрол може да бъде упражнен по исков ред пред Върховния касационен съд и то 

само при наличието на изчерпателно посочените в чл. 47 от Закона за международния търговски 

арбитраж отменителни основания.  

- Арбитражното решение съставлява изпълнително основание и се ползва със сила на 

присъдено нещо – съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба изрично е 

посочено, че решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по 
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арбитражни дела подлежат на принудително изпълнение, като страните биха могли да се 

снабдят с изпълнителен лист; 

- Облекчена процедура по изпълнение на арбитражните решения в чужбина - Нюйоркската 

конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската 

конвенция за външнотърговски арбитраж обезпечават по-облекчена процедура за признаване и 

изпълнение на чуждестранни арбитражни решения. 

- Гъвкавост и едноинстанционност на производството. 

В последните години всички тези предимства доведоха до значителен ръст на броя на 

арбитражните спорове и на арбитражните съдилища на територията на страната. Поради тази 

причина препоръчваме страните внимателно да подхождат при избора на арбитражен съд и 

арбитражна колегия, като предварително се информират за съответния арбитър или да 

авторитета на арбитражен съд, за стабилността и качеството на решенията им. Като част от 

предпочитаните арбитражни съдилища, които се отличават с традиция, авторитет на арбитрите 

и качество на съдопроизводството и постановените арбитражни решения, биха могли да бъдат 

посочени Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, Арбитражния съд 

при Българската стопанска камара и Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите 

и индустриалците в България. 

Примерна арбитражна клауза 

Съобразно изискванията на чл. 19 от Гражданския процесуален кодекс и разпоредбите на 

ЗМТА, съветваме страните преди сключване на граждански и търговски договори, чиито 

предмет не попада в изрично в посочените от закона изключения, предварително ясно и 

недвусмислено да уговорят, че при наличие на спорове, същите ще бъдат разрешавани от 

избрания от тях арбитър или арбитражна институция, като бихме могли да предложим следната 

примерна арбитражна клауза: 

„Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – 

неизпълнението на този договор, или отнасящ се до неговото тълкуване, недействителност или 

прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд 

при…………………………“ 
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Предложената арбитражна клауза е приложима както по вътрешни, така и по международни 

търговски и граждански договори. При външнотърговските договори страните следва изрично 

да уговорят в арбитражната клауза и приложимото към договора материално право, мястото на 

провеждане на арбитража, както и използвания език на арбитражното производство. 

Въпреки гореизброените преимущества на арбитража, предвид спецификата на всеки казус и 

динамиката на търговския оборот, Ви съветваме преди избора на най-подходящ способ за 

разрешаване на спорове съобразно Вашите нужди, да се консултирате с юрист с дългогодишен 

експертен опит в областта на гражданското, търговското право и процесуалното 

представителство. 

Обжалване 

Начинът, по който лице, което е осъдено от арбитражен съд може да се защити,  е само един- 

молба до Върховния касационен съд за отмяна на решението. Този способ е уреден в чл. 47 от 

Закона за международния търговски арбитраж. 

Какво е важно да се знае: 

• Срокът, в който може да се подаде молбата е много кратък- три месеца от  деня, в който 

молителят е получил решението на арбитража. 

Арбитражните съдилища обикновено изпращат на страните по делото решенията си по пощата 

или чрез куриер. Срокът за подаване на молба за отмяна започва да тече от датата на получаване 

на писмото/куриерската пратка.  Ако лицето не е намерено на адреса и това обстоятелство е 

отбелязано в обратната разписка или товарителницата в ВКС в постоянната си практика 

приема, че не е налице редовно връчване на решението съобразно разпоредбата на чл.48, ал.1 

ЗМТА. В такива случаи тримесечния срок за искане на отмяна на арбитражното решение 

започва да тече от датата, на която длъжникът е получил покана за доброволно изпълнение от 

съдебен изпълнител. 

 Основания за отмяна на арбитражното решение. 

Основанията са само шест и са изрично изброени в чл. 47 от ЗМТА. Наличието на някое от тези 

основания трябва да бъде доказано от страната, която иска отмяна на арбитражното решение. 

Доказването се извършва съобразно правилата на глава четиринадесета от Гражданския 

процесуален кодекс. 
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 Други пороци на арбитражното решение, освен тези описани в чл. 47 ЗМДТ  не са основания 

за неговата отмяна. Не може да се иска отмяна на арбитражно решение, защото то е неправилно 

или необосновано. Това е един голям недостатък на сегашното правна уредба на частните 

съдилища, която дава им възможност за произвол. 

Върховният касационен съд отменя арбитражното решение, ако е налице поне едно от следните 

основания: 

 страната, която иска отмяната  е била недееспособна/ поставена под пълно запрещение 

или малолетна/ при сключване на арбитражното споразумение; 

 арбитражното споразумение не е било сключено или е недействително съобразно закона, 

избран от страните, а при липса на избор – съобразно този закон; 

 предметът на спора не подлежи на арбитраж или арбитражното решение противоречи на 

обществения ред на Република България; 

 тя не е била надлежно уведомена за назначаване на арбитър или за арбитражното 

производство или поради независещи от нея причини не е могла да вземе участие в 

производството; 

 решението разрешава спор, непредвиден в арбитражното споразумение, или съдържа 

произнасяне по въпроси извън предмета на спора; 

 образуването на арбитражния съд или на арбитражната процедура не е съобразено със 

споразумението на страните освен ако то противоречи на повелителни разпоредби на 

този закон, а ако липсва споразумение – когато не са приложени разпоредбите на този 

закон. 

3. Държавна такса 

Държавната такса се определя съобразно правилото на чл. 71 от ГПК, т.е 4 % върху цената на 

иска/ сумата, за която е била осъдена страната, която иска отмяна на арбитражното решение/. 

Таксата се внася по сметка на ВКС преди подаване на молбата за отмяна, към която се прилага 

платежния документ. 

4. Подаване на молбата 

Исковата молба се подава във Върховния касационен съд. Тя трябва да е написана на български 

език, да съдържа всички реквизити съобразно чл.127 от ГПК и да се представи препис за 
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ответната страна. Към исковата молба се прилага арбитражното решение, чиято отмяна се иска. 

Писмените доказателства също се представят с исковата молба. 

5. Призоваване на страните и разглеждане на делото. 

Делото  за отмяна на арбитражно решение се разглежда от тричленен състав на ВКС  в открито 

съдебно заседание. Страните се призовават по реда на глава шеста от ГПК. 

Решението на ВКС в производството по отмяна на арбитражно решение е окончателно. 

6.Разноски  

Разноски се присъждат, ако страната ги е поискала и доказала с документи. Обичайните 

разноски  са държавна такса и адвокатски хонорар.  

7.Последиците  от отменителното решение на ВКС  

Те зависят от основанието за отмяна на арбитражното решение. Важно е да се знае, че това 

решение не слага край на спора. ВКС не разглежда спора по същество. Заинтересованата страна 

/ ищецът или ответникът/ може да предяви иск за решаване на спора пред компетентния 

държавен съд, ако страната е било недееспособна при сключване на арбитражното 

споразумение, ако липсва арбитражно споразумение или предметът на спора не подлежи на 

арбитраж. В останалите случаи ВКС връща делото на арбитража за ново разглеждане, а всяка 

от страните може да поиска делото да бъде разгледано от други арбитри. 

Съвет: 

 Ако получите решение на арбитражен съд, с което сте осъдени или покана за доброволно 

изпълнение от ЧСИ въз основа на изпълнителен лист, издаден по арбитражно решение, 

ВЕДНАГА потърсете адвокат. 

 Ако има основание за отмяна на арбитражното решение, обмислете внимателно дали да 

искате отмяната му. Имайте пред вид, че дори да успеете да спечелите делото във ВКС, 

това обстоятелство не слага край на спора, който ще се „пренесе“ пред държавен съд или 

друг състав на арбитражния съд. 

 Ако сте осъдени за несъществуващо или погасено по давност или плащане вземане и във 

договора, от който произтича това задължение, НЯМА АРБИТРАЖНА КЛАУЗА, 

непременно искайте отмяна на арбитражното решение. 
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При провеждане на проучването наред с попълването на анкети  на принципа „Очи в очи“ от 

анкетьорите използвахме и други методи чрез които да достигнем до по голям и разнороден 

състав и региони в страната. 

Изпратихме покани за попълване на анкетни карти до централите на БТПП и БСК за 

съдействие. 

Покани за електронно попълване на анкетни карти  бяха изпратени и до всички звена на БТПП 

и БСК в областните градове на Република България. 

Във всички области на случаен принцип бяха изпратени над 3000 бр. анкетни карти на фирми 

и граждани. 

Предвид важността на проучването се срещнахме с представители на Министерство на 

правосъдието, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на 

правосъдието, ръководството на БСК и представители на Арбитража към него. 

Анкетираните от цитираните институции предпочетоха да непопълват анкетни карти, а да 

проведем разговор по въпросите им. Задълбочено и професионално обсъдихме въпросите от 

анкетните кърти, Арбитража и проблемите му в България, реформите в съдебната система и в 

частност извън-съдебните способи за решаване на спорове за разтоварване на съда.   

Резултати от проучването 

 

8. Анализ на анкетни карти 

8.1  Анкетна карта за проучване възприятията на бизнеса 

 

1. Брой на служителите работещи  (на пълно работно време) във вашата компания към 

момента? 

☐ 1 – 9 служители                           93 

☐ 10-49 служители                         46 

☐ 50 - 249 служители                     11 

☐ 250 - 499 служители 

☐ 500 и повече служители 

☐ Не знам                                             1 
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☐ Общо                                              151        

 

                                 

2. От кога е създадена вашата фирма? 

Анкетираните фирми са създадени през периода 2001 до 2021 г. 

 

3. Какъв е общият оборот на Вашата компания за 2020 година? 

☐ По-малко от 50 000 лева                 18 

☐ Между 50 000 до 100 000 лева      49 

☐ Между 100 000 до 200 000 лева    35 

☐ Между 200 000 до 500 000 лева    17 

☐ Между 500 000 до 1 000 000 лева  21 

☐ Повече от 1 000 000 лева                10 

☐ Не мога да отговоря                          1 

☐ Общо                                               151 

 

4. По какъв начин  вашата компания реализира  дейността си? (Възможни са няколко 

отговора) 
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☐ Продава продукти директно на потребителите                                                             84 

☐ Продава продукти на други компании и организации                                                  70 

☐ Продава продукти или услуги в държави извън ЕС директно на потребителите        23 

☐ Предоставя услуги за потребители или организации                                                     61                                                   

☐ Друго, моля посочете .                                                                                                           1                                                                                           

☐ Не мога да отговоря                         

 

5. Според Вас, кой са  най-често срещаните  проблеми и трудности сред бизнес средите, 

свързани с решаване на правни спорове: 

Проблемите се повтарят при повечето от фирмите.   

Основните са: Неразплатени задължения,неизпълнени договори,трудови спорове, неустойки и 

др. 

 

6. В последните две години Вашата компания била ли е страна по съдебно дело? 

☐ Да            49 

☐ Не            97 

☐ Не знам    5 

7. Смятате ли, че механизмите на функциониране и отчетност на съдилищата в България 

са прозрачни за гражданите? 

☐ В известна степен      63 

☐ Да                                49 

☐ Не                                  9 

☐ Не мога да отговоря   18 

 

8. Какво е нивото на доверие, което имате в съдебната система в Р. България? 
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Много ниско Ниско Средно Високо Много високо Не мога да преценя 

2 16 90 29 5 8 

 

9. а) Посочете конкретните причини, които са Ви мотивирали да дадете тази оценка: 

..................................................................................................................................................................

... 

..................................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................................

. 

10. По какъв начин достига до Вас информация за дейността на съдебната система ? 

(възможен е  повече от един отговор) 

☐ Радио             57 

☐ Телевизия    100 

☐ Вестници         48 

☐ Интернет       139 

☐ Други източници, моля посочете какви     6 Юристи, колеги, адвокати, БТПП, БСК  и др. 

11. Запознати ли сте  какво представлява АРС?     

☐ Да                                 65 

☐ В известна степен      61 

☐ Не                                 23 

12. Запознати ли сте  какво представлява Арбитражът, като метод за алтернативно решаване 

на  спорове? 

☐ Да                               75 

☐ В известна степен     53 

☐ Не                               22 

 

13. Използвали ли сте Арбитража като метод за алтернативно разрешаване на спор? 
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☐ Да     29 

☐ Не     118 

14. Знаете ли кои са предимствата на арбитража? 

☐  Да      105 

☐  Не        44 

 

15. Ако Ви е необходимо, знаете ли къде можете да се обърнете към Арбитър? 

☐ Да     100 

☐ Не        49 

 

16. Ако Ви е необходимо, знаете ли къде може да се обърнете към Арбитражен съд? 

☐ Да     101 

☐ Не        49 

17. Ако Ви е необходимо, знаете ли коя институция отменя решенията на  Арбитражен съд? 

☐ Да     106 

             ☐         Не        44 

18. Избройте поне 3 предимства на АРС  

Болшинството от фирми при отговорите са се спряли на  следните предимства на арбитража 

като процедура: Бързина, надежност, икономичност,стабилност. 

19. Можете ли да дадете пример за добра практика свързана с Арбитражно производство? 

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

20. Считате ли процедурата за Арбитражно производство за полезна? 

☐ Да                                 95 

☐ В известна степен     21 

☐ Не 

☐ Не мога да преценя  34 
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21. Мислите ли, че Арбитражните решения са достатъчно стабилни и надеждни? 

☐ Да                                    106 

☐ Не                                         1 

☐ Не мога да преценя       43 

 

 

 

22. Кой орган упражнява съдебен контрол над арбитражното решение? 

☐ Районен съд                               3 

☐ Апелативен съд                         3 

☐ Върховен касационен съд    115 

☐ Административен съд                1 

☐ Окръжен съд                                 8 

 

23. При Арбитражно производство кой избира арбитрите? Преобладаващи отговори: 

Спорещите страни. 

24. При Арбитражно производство кой избира процедурата              
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 Спорещите страни. 

25. Кой вид АРС бихте избрали при необходимост? Преобладаващи отговори са: 

 Арбитраж или Медиация. 

 

 

 

Анализ на анкетна карта за проучване актуалните проблеми сред бизнеса в република 

България 

 

2.1. Характеристика на големината на компаниите участващи в анкетното проучване според 

броя на служителите и според общия оборот за 2016 

☐ 1 – 9 служители                          93 

☐ 10-49 служители                         46 

☐ 50 - 249 служители                     11 

☐ 250 - 499 служители 

☐ 500 и повече служители 

☐ Не знам                                          1 

☐ Общо                                             151 

Според проведеното проучване на бизнеса в република България за големината на компаниите 

според броя на служителите показва, че сред анкетираните преобладават представители на 

малки предприятия – 93 бр., след тях са представителите на средни – 46 бр.  и 11 бр. 

представители на големи предприятия 

2.2.      От кога са създадени компаниите  - Всичките анкетирани фирми са  създадени след 2007 

г. 

2.3.  Какъв е общия оборот за 2020 г.   

☐ По-малко от 50 000 лева                 18 

☐ Между 50 000 до 100 000 лева      49 

☐ Между 100 000 до 200 000 лева    35 
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☐ Между 200 000 до 500 000 лева    17 

☐ Между 500 000 до 1 000 000 лева  21 

☐ Повече от 1 000 000 лева                10 

Най-висок процент 20% от отговорилите компании с оборот  на „повече от 1 000 000 лева“. Те 

са следвани от фирмите с оборот „между 200  000 и 500 000 лева“ - 15% от всички участвали в 

анкетното проучване. На трета позиция се нареждат фирмите, които имат оборот „между 500 

000 и 1 000 000 лева“ със 12%. След тях са съответно компаниите с оборот „Между 100 000 до 

200 000 лева“ с 8%, „Между 50 000 до 100 000 лева“ с 6% и 4% са представителите на фирмите 

„По-малко от 50 000 лева“. 

2.4.  По какъв начин компаниите реализират дейността си.  

☐ Продава продукти директно на потребителите                                                             84 

☐ Продава продукти на други компании и организации                                                  70 

☐ Продава продукти или услуги в държави извън ЕС директно на потребителите       23 

☐ Предоставя услуги за потребители или организации                                                    61                                                   

☐ Друго, моля посочете .                                                                                                                                                                                                      

☐ Не мога да отговоря                         

Въпросът „Как  компаниите  реализират своята дейност“ показва, че при реализирането на 

продукцията на други компании и организации и директно на потребителите са почти равни. 

Отговорите събрали най-много проценти са продали директно на потребителите 84 бр., на 

други компании и организации 70 бр., представени услуги за потребители и организации 61 бр. 

Компаниите, които изнасят продукти и услуги в държавите на Европейския съюз директно са 

23 бр. 

2.5   Кои са най-често срещаните проблеми и трудности сред бизнеса, свързани с решаването 

на правни спорове.  

Най-често срещаните проблеми и трудности сред бизнес средите свързани с решаване на 

правни спорове са: неразплатени задължения, неизпълнени договори, неустойки, трудови 

спорове и други. 

2.6.  Били ли са компаниите страна по съдебно дело.  



     

 

  
 

 

 

 

55 
 

☐ Да            49 

☐ Не            97 

☐ Не знам    5 

 

 

 

Анализът на анкетите показва, че 49 бр. са били страни по съдебно дело а 97 бр. не.Това показва, 

че голяма част от фирмите търсят решението на проблемите си чрез воденето на дела в съда, 

въпреки предимствата на арбитража. 

2.7.  Смятате ли, че механизмите на функциониране и отчетност на съдилищата в България са 

прозрачни.  

☐ В известна степен   63 

☐ Да                             49 

☐ Не                               9 

☐ Не мога да отговоря 18 
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Анализът на анкетите показва, че 63 от фирмите отговарят „ в известна степен“, 49 от 

анкетираните смятат за прозрачни „функционирането и отчетността в съдилищата“, 9 отговарят 

с „не“, а 18 „не могат да преценят“. 

2.8.  Нивото на доверие, което имат в съдебната система фирмите 

Много ниско Ниско Средно Високо Много високо Не мога да преценя 

2 16 90 29 5 8 

От анализа на анкетата прави приятно впечатление, че доверието в съдебната система от страна 

на фирмите е високо. Мн. Високо-5, Високо-29 и Средно-90. Това вероятно е причината те все 

още да решават съдебните си спорове чрез съдебна процедура. 

2.9.  Поради какви причини фирмите дават тези оценки. 

Поради доверие в съда.. 

2.10.  Начина по който се информират фирмите за дейността на съдебната система са: 

☐ Радио             57 

☐ Телевизия    100 

☐ Вестници         48 
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☐ Интернет       139 

 

 

 

 

Фирмите се информират  за дейността на съдебната система, че телевизията-100, интернет-139, 

радиото-57 и  вестници-48 

2.11.  Познават ли фирмите какво представлява АРС 

От направеният анализ фирмите посочват: 

☐ Да                                 65 

☐ В известна степен       61 

☐ Не                                 23 
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Извода, който можем да направим, че АРС не са много познати. 

 

2.12.  Запознати ли са фирмите какво представлява Арбитражът, като метод за алтернативно 

решаване на спорове. 

☐ Да                               75 

☐ В известна степен     53 

☐ Не                               22 
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Извода, който можем да направим, че Арбитража не се много припознава, като алтернативен 

метод за решаване на спорове. 

2.13.  Използвали ли са фирмите Арбитража, като алтернативен метод за решаване на спорове. 

☐ Да     29 

☐ Не     118 

Извода, който можем да направим, че Арбитража не се много припознава, като алтернативен 

метод за решаване на спорове. 

 

2.14.  Познават ли фирмите предимствата на Арбитража. 

Анализът на анкетните карти посочва следните отговори: 

☐  Да      105 

☐  Не        44 
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От анализа на анкетните карти е ведно,че фирмите познават предимствата на    Арбитража. 

 

2.15.  Знаят ли фирмите къде могат да се обърнат към Арбитер. 

☐  Да     100 

☐ Не        49 

 

От анализа на анкетните карти е ведно,че фирмите знаят къде да се обърнат към арбитър. 

 

2.16.  Знаят ли фирмите къде могат да се обърнат към Арбитражен съд. 

☐ Да     101 

☐ Не        49 

 

От анализа на анкетните карти е ведно,че фирмите знаят къде да се обърнат към арбитър. 

2.17.  Познато ли е за фирмите кой може да отмени решение на Арбитражен съд. 

 ☐ Да     106 

 ☐ Не     44 
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От анализа на анкетните карти е ведно,че фирмите знаят,кой може да отмени решение на 

Арбитражния съд. 

2.18.  Най-често изброяваните предимства на АРС от фирмите в анкетите. 

- Бързина 

- Надеждност 

- Икономичност 

- Стабилност 

2.19.  Примери за добри практики. 

В анкетите фирмите не посочват примери за добри практики свързани с арбитражното 

производство. 

2.20.  Смятат ли фирмите процедурата за арбитражно производство за полезна. 

На този въпрос от анкетата фирмите са отговорили,както следва: 

 ☐  Да                                 95 

☐ В известна степен     21 

☐ Не 

☐ Не мога да преценя  34 

Болшинството от фирмите смятат за полезна процедурата за арбитражно производство 

2.21.  Смятат ли фирмите арбитражните решение за достатъчно стабилини и надеждни. 

Да                                    106 

☐ Не                                         1 

☐ Не мога да преценя       43 

Болшинството от фирмите смятат за достатъчно стабилни и надеждни решенията на 

Арбитражния съдполезна процедурата за арбитражно производство 

2.22. Знаят ли фирмите кой орган упражнява съдебен контрол  над арбитражното решение. 

☐    Районен съд                               3 

☐ Апелативен съд                         3 

☐ Върховен касационен съд    115 

☐ Административен съд                 1 
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☐ Окръжен съд                                   8 

От анкетните карти е видно,че фирмите знаят кой органупражнява съдебен контрол над 

арбитражните решения 

 

2.23.  Знаят ли фирмите в арбитражното производство кой избира формите. 

Повечето от тях отговарят – спорещите страни 

2.24.  Знаят ли фирмите при арбитражното производство кой избира процедурата. 

Повечето от тях отговарят – спорещите страни 

 

2.25.  Фирмите кой вид АРС предпочитат. 

При проучването повечето от фирмите посочват, че от АРС  биха избрали Арбитраж или 

Медиация. 

              

 8.2 Карта за проучване възприятията на граждани  в република България публичния 

образ на съдебната система и в частност Арбитража. 

 

1. Участвали ли сте като страна по съдебно дело? 

☐ Да    61 

☐ Не    90 

 

2. Как се информирате за дейността на съдебната система ? (възможен е повече от един 

отговор) 

☐ Радио           67 

☐ Телевизия  119 

☐ Вестници      69 

☐ Интернет      93 

☐ Други източници, моля посочете какви  13  Приятели ,адвокати колеги и др.  

3. Как бихте оценили качеството на правораздаването ? 
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- Безпристрастност и обективност 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

6  16  76  43  3  

 

- Бързина на съдебните процедури 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

7  17  57  48  6 4 

 

4. Как бихте оценили качеството на правораздаването в Районен съд ? 

 

- Безпристрастност и обективност 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

6  22  51  22  4 8 

 

- Бързина на съдебните процедури 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

3  22  78  34  5 7 

 

5. Как бихте оценили качеството на правораздаването в Административния съд ? 

 

- Безпристрастност и обективност 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

3  16  79  35  5 13 



     

 

  
 

 

 

 

64 
 

 

- Бързина на съдебните процедури 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

6  12  71  42  5 13 

 

6. Според Вас,  променя ли се  работата на съдебната система преди и  след влизането на 

България в ЕС (2007год.)? 

☐ В известна степен       73 

☐ Да                                    48 

☐ Не                                    10 

☐ Не мога да преценя     20 

Ако отговорът Ви е „Да“, в каква посока се е променила (възможен е повече от един отговор) : 

☐ По-висока ефективност         47 

☐ По-голяма прозрачност         52 

☐ По-голяма справедливост     43 

☐ По-бързо правораздаване     37 

 

7. Как оформяте мнението  си за дейността на съдиите и съдебните служител. (възможен е 

повече от един отговор)? 

 

☐ Директно, като ползвател на услугите, които предоставя съдът  48 

☐ Като страничен наблюдател на дейността на съда                            45 

☐ От медиите – преса, радио, телевизия, Интернет                               96 

☐ По друг начин, моля пояснете : близки и познати                                 5 
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8. Смятате ли, че механизмите на функциониране и отчетност на съдилищата  са прозрачни 

и достъпни за гражданите? 

Да                                                                            62         

Прозрачността на съда би могла да се подобри   59 

Не                                                                              10 

Не мога да отговоря                                                 15 

 

9. Удовлетворени ли сте ли сте от обслужването на служителите на съдилищата? 

 

Бързина                                                                            Да-121    Не  25 

Ефективност на обслужването                                      Да-128     Не- 8 

 Компетентност при предоставяне на информация     Да-116        Не- 9 

Любезно отношение към гражданите                          Да- 115     Не-11 

Спазването на работно време                                       Да-108       Не-9 

10. Какво е нивото на доверие, което имате в съдебната система във вашата област ? 

Много ниско Ниско Средно Високо Много високо Не мога да преценя 

1  9  89 23   10  17 

 

11. Знаете ли какви дела се разглеждат в Районен съд? 

 

Да - 110 

Не -   32 

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посечете какви .................................................................................. 

  

12. Знаете ли какви дела се разглеждат в Административен съд? 

Да 105 

Не   45 

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посечете какви .Административни и граждански дела. 
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13. Знаете ли какви дела се разглеждат в Окръжен съд? 

Да 113 

Не   37 

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посечете какви   Наказателни дела. 

14. Знаете ли какво представлява АРС? 

 

Да    79 

В известна степен 42 

Не    29 

15. Знаете ли какво представлява Арбитражът? 

 

Да, знам 83 

Знам, но не съм напълно запознат 48 

Не 20 

16. Знаете ли къде можете да се обърнете към Арбитър? 

 

Да 103 

Не 48 

 

17. Знаете ли къде може да се обърнете към Арбитражен съд? 

 

Да 98 

Не 53 

 

18. Вашата възраст? 

 

 18 – 30   17 

 31 – 40   34 

 41 – 50   37 
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 51 – 65   47 

 66 и повече   12 

 

 

 

19. Вашият пол?  

Мъж -80   

Жена- 61 

 

 



     

 

  
 

 

 

 

68 
 

 

20. Вашето ниво на образование? 

 

Основно Средно  Висше  Друго 

10  71   58  2 

 

21. Към коя целева група се определяте? 

  

представител на професионални организации   15 

представител на съдебна институция   3 

граждани (в т.ч. и хора от уязвими групи)   92 

представител на НПО    20 

юристи   4 

арбитри 3 

други   10 

 

22. Мислите ли, че Арбитражните решения са достатъчно стабилни и надеждни? 

Да   71 

Не   4 

Не мога да преценя   66 
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23. Кой орган упражнява съдебен контрол над Арбитражното решение? 

 Районен съд   2 

 Апелативен съд   6 

 Върховен касационен съд   128 

 Административен съд   3 

 Окръжен съд   3 

24. При Арбитражно производство кой избита арбитрите?     

Болшинството от отговорите са: Страните по делото. 

25. При Арбитражно производство кой избира процедурата? 

 Болшинството от отговорите са: Спорещите страни 

1. Анализ на Анкетната карта за проучване възприятията на граждани в република 

България за публичния образ на съдебната система 

 

1.1. Участвали ли са анкетираните като страна  по дело? 

Болшинството от анкетираните 90 бр. отговарят ,че не са участвали като страни по дело . 

Като участници в дела са се определили 61 бр. 

1.2.  Информацията за дейността на съдебната система анкетираните набират: 

 Радио           67 
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 Телевизия  119 

 Вестници      69 

 Интернет      93 

Други източници, моля посочете какви  13  Приятели ,адвокати колеги и др. 

От анкетирането е видно че в обществото, като най-надеждни източници на информация за 

дейността на съдебната система се посочват телевизията с 119 бр, интернет с 93 бр. и вестници. 

1.3. Оценка на качеството на правораздаване  

             - Безпристрастност и обективност    

                 Добро                76 

                 Задоволително  43 

                 Отлично – 6 

                 Мн.добро—16 

                 Лошо – 3 

                  Не могат да преценят-7 

Анализа на анкетните карти  показва , че гражданите оценяват бързината на съдебния процес 

като добра 76 бр. задоволителна-46 бр, мн.добра-16 бр. Дават положителна оценка. 

Бързина на съдебния процес 

   

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

6  12  71 42   5 13 

 

Бързината на съдебната процедура анкетираните като цяло отчитат като положителна 

                 2.4.Как бихте оценили качеството на правораздаването в Районен съд? 

- Безпристрастност и обективност 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

6  22  51 22   4 8 
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От анализа на анкетите за безпристрастност и обективност на правораздаването в районните 

съдилища в България е видно ,че гражданите в по голямата си част дават положителна оценка. 

Мн. добра 22 бр., добра 51 бр.,задоволителна 22 бр. и 6 бр. отлична. 

Лоша и немога да преценя общо са 12 бр. което е по малко от 10% от анкетираните 

- Бързина на съдебните процедури 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

3  22  78 34   5 7 

 

Анкетираните в общи линии изразяват положителна оценка и задоволство във връзка с 

бързината на съдебното производство в районните съдилища.  

2.5  Оценка за правораздаването в Административния съд 

- Безпристрастност и обективност 

 

Отлично Много добрo Добро Задоволително Лошо Не мога да преценя 

3  16  79 35   5 13 

 

Анкетираните в общи линии изразяват положителна оценка и задоволство във връзка с 

безпристрастност и обективност в работата на административния съд. Като отлична оценяват-

3 бр., мн.добра-16 бр., добра-79 бр.задоволителна 35 бр. Лошо и немога да преценя общо са 

избрали 18 бр. Това е по-вече от 10%. 

Извода ,който можем да направим е че повече доверие анкетираните имат в районните 

съдилища. 

2.6. Променя ли се работата на съдебната система преди и след влизане на България в ЕС/2007 

г./ 

В известна степен       73 

Да                                  48 

Не                                  10 

Не мога да преценя     20 
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По –голяма  част от анкетираните смятат, че влизането на България в ЕС е повлияло 

положително върху работата на съдебната система. 

По-висока ефективност         47 

По-голяма прозрачност         52 

По-голяма справедливост     43 

По-бързо правораздаване     37 

След влизане на България в ЕС/2007 г./ според анкетираните в работата на съдебната система 

се е подобрила ефективността - 47 бр., прозрачността -52 бр. и справедливостта - 43 бр. 

2.7. Как оформяте мнението  си за дейността на съдиите и съдебните служител.  

Според анкетираните начините по които гражданите определят дейността на съдиите и 

съдебните служители се изразяват по следния начин, като действия и брой  отбелязвания в 

анкетата: 

Директно, като ползвател на услугите, които предоставя съдът  48 

Като страничен наблюдател на дейността на съда                         45 

От медиите – преса, радио, телевизия, Интернет                           96 

По друг начин, моля пояснете : близки и познати                            5 

 

2.8. Смятате ли, че механизмите на функциониране и отчетност на съдилищата  са прозрачни 

и достъпни за гражданите? 

 Да                                                                             62 

Прозрачността на съда би могла да се подобри   59 

Не                                                                              10 

Не мога да отговоря                                                15 

 

Анализирането на резултатите от анкетите по отношение на отчетността на 

съдилищата,прозрачността и достъпността са оценени също високо. 

Общо положителни са 62. 59 от анкетираните смятат, че прозрачността може да се подобри 

което представлява висок процент от анкетираните. 
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2.9. Удовлетворени ли сте ли сте от обслужването на служителите на съдилищата? 

Бързина                                    Да   121            Не  25 

Ефективност на обслужването      Да   128            Не    8         

Компетентност при предоставяне на информация             Да 116  Не   9 

Любезно отношение към гражданите                                  Да 115  Не  11 

Спазването на работно време                                                Да 108  Не   9 

Анализа на анкетните карти показва изключително голямо доверие към служителите в 

съдилищата. По отношение на бързина на обслужването от съдебните служители 121 са 

отговорили с ДА, а 25 с НЕ. Високо се цени от анкетираните ефективността на обслужването 

на гражданите от съдебните служители. С ДА отговарят 128 и само 8 с НЕ. Като висока се 

оценява компетентността на служителите. ДА-116 и НЕ-9. Любезно отношение към гражданите  

115- Да  Не-11. Високо е доверието и към дисциплината и спазването на работното време от 

съдебните служители. 

2.10. Какво е нивото на доверие, което имате в съдебната система във вашата област ? 

Много ниско Ниско Средно Високо Много високо Не мога да преценя 

1 9 89 23 10 17 

 

Анкетираните посочват при попълване на анкетите Много високо ниво на доверие в съдебната 

система  10, Високо  23 и Средно  89. Извода, който можем да направим е, че това е вероятната 

причина гражданите преди всичко при решаване на спорове да се обръщат към съда. 

Сравнително малко прибягват до услугите на АРС. 

2.11.  Знаете ли какви дела се разглеждат в Районен съд 

                 Да      110                           Не    32 

Анкетата показва, че анкетираните добре познават предмета и обсега на дела от Районния съд 

2.12. Знаете ли какви дела се разглеждат в Административен съд? 

Да- 105 

Не-  45 

Анкетата показва, че анкетираните добре познават предмета и обсега на дела от 

Административния съд 
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Разглежданите дела са.административни и граждански. 

2.13. Знаете ли какви дела се разглеждат в Окръжен съд? 

Да 113 

Не 37 

Анкетата показва, че анкетираните добре познават предмета и обсега на дела от Окръжния съд 

Окръжния съд разглежда Наказателни дела. 

2.14. Знаете ли какво представлява АРС? 

Да 79 

В известна степен 42 

Не 29 

Половината от анкетираните знаят какво представят АРС. Сравнително голям е броят на тези, 

които имат ограничени познания - 42, а тези ,които нищо незнаят са 29. Налага се извода, че е 

необходимо да се предприемат мерки за разясняване пред широката общественост за същността 

и характера на Алтернативните методи за решаване на спорове. 

2.15. Знаете ли какво представлява Арбитражът? 

Да, знам 83 

Знам, но не съм напълно запознат 48 

Не 20 

От отговорите в анкетата е видно че съществува сравнително добра разпознаваемост на 

Арбитража, като алтернативен способ за решаване на спорове.Много са тези с колебливи 

познания или тези които нищо незнаят за Арбитража. Налага се извода, че е необходимо да се 

предприемат мерки за разясняване пред широката общественост за същността и характера на 

Алтернативните методи за решаване на спорове по специално Арбитража 

2.16. Знаете ли къде можете да се обърнете към Арбитър? 

Да 103 

Не 48 

Знае се къде могат да се обърнат за услуга от арбитар. 

Необходима е разяснителна работа в обществото /48 от анкетираните незнаят/. 

2.17. Знаете ли къде може да се обърнете към Арбитражен съд? 
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Да 98 

Не 53 

Знае се къде могат да се обърнат за услуга от арбитражния съд. 

Необходима е разяснителна работа в обществото/53 от анкетираните незнаят/ 

2.18. Вашата възраст? 

 18 – 30   17 

 31 – 40   34 

 41 – 50   37 

 51 – 65   47 

 66 и повече   12 

Проведеното проучване е обхванало 150 представители на гражданското общество в република 

България, между 18 до 66 и повече години, като по този начин са включени всички възрастови 

групи. Според броя на анкетираните най-активни в проучването са били в границата между 51 

и 65 години - 47, следвани от групата между 41 и 50 години - 37. След тях се нареждат с близки 

проценти възрастовите граници 31 до 40 години - 34, и 18 до 30 години с Възрастова група „66 

и повече“ е най-слабо представена в анкетното проучване с 12 Обхващането на всички 

възрастови групи показва най- пълно публичния образ за съдилищата в Република България, 

който се създава в представата на населението от всички възрасти. Високия брой участници от 

31 до 65 г.  са доказателство за активната позиция на  хора по обществено-правни теми. Това 

нагледно показва ситуацията, характерна за България, а именно застаряване на населението. 

2.19. Вашият пол?  Мъж -80  Жена- 61 

Според резултатите от направеното проучване в него от взели участие   мъже 80 и жени 61 

2.20. Вашето ниво на образование? 

Основно Средно Висше    Друго 

    10                    71                  58                    2 

Преобладаващо образование на анкетираните са със средно 71 висше  58 

 

2.21. Към коя целева група се определяте? 

 представител на професионални организации   15 
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 представител на съдебна институция   3 

 граждани (в т.ч. и хора от уязвими групи)   92 

 представител на НПО    20 

 юристи   4 

 арбитри 3 

 други   10 

Най-много от анкетираните са се определили като граждани/в т.ч. хора от уязвими групи/     92. 

След тях се нареждат представителите на НПО 20. Групата на представителите на 

професионалните организации е от  15. Има представители на юристе,арбитри и други. По този 

начин са анкетирани хора които имат пряко отношение към темата на проучване  

2.22. Мислите ли, че Арбитражните решения са достатъчно стабилни и надеждни? 

 Да   71 

 Не   4 

 Не мога да преценя   66 

Анализирайки резултата от анкетите е видно, че 71 от анкетираните вярват в стабилността и 

надежността на арбитражните решения. 

2.23. Кои орган упражнява съдебен контрол над Арбитражното решение? 

 Районен съд   2 

 Апелативен съд   6 

 Върховен касационен съд   128 

 Административен съд   3 

 Окръжен съд   3 

Болшинството от анкетираните 128 познават закона и съвсем убедено отговарят, че Върховен 

касационен съд упражнява съдебен контрол над Арбитражното решение 

2.24. При Арбитражно производство кой избита арбитрите?  

   Болшинството от отговорите са: Страните по делото. 

2.25. При Арбитражно производство кой избира процедурата? 

Болшинството от отговорите са: Спорещите страни 

Заключение 



     

 

  
 

 

 

 

77 
 

Проведеното анкетно проучване показва, че представителите на гражданското общество от 

Република България са на възраст между 18-65 години, предимно със средно и висше 

образование и половото съотношение е 61 жени и 80 мъже. 

Бизнесът в страната е представен предимно от микро, малки и средни предприятия с оборот 

средно между 50 000  до над 1 000 000 лева. 

Според направеното анкетно проучване може да обобщим, че и двете групи използват едни и 

същи канали за информиране относно съдилищата - телевизия и електронни медии. 

Според изложените  вече резултати, механизмите на функциониране и отчетност на съдебната 

власт  са се подобрили след влизането на България  ЕС но все още не са достатъчно прозрачни. 

Информацията и оценките, които ежедневно циркулират в общественото и медийното 

пространство се приемат от гражданите за безспорен факт и не се подлагат на съмнение. Не 

трябва да бъде изненада констатацията, която ще дадем, а тя е че основният източник на 

информация за съдебната власт са телевизията, интернет, електронните медии, радио и по-

малко са източници като личен опит и контакт с лица от съдебната система.Въпреки промяната 

голяма част от посочените отговори повтарят наслагваните с години в общественото съзнание 

послания за бавно и тромаво правосъдие, липса на прозрачност и податливост на натиск. 

Анкетното проучване също така показва, че въпреки по-скоро положително мнение към 

съдебната власт има резерв сред анкетираните, които нямат категорично положителна или 

категорично отрицателна позиция по поставените проблеми. Именно този сегмент на 

колебаещи се и несигурни в своята позиция, е основната целева група, към която трябва да 

бъдат насочени усилията за осъществяване на положителна промяна в обществените нагласи. 

Това са хората, които посредством убеждаваща комуникация могат да станат по-активни по 

отношение на гражданското участие в Реформата в съдебната система. 

Запознатостта на целевите групи с алтернативните методи за решаване на спорове е близка по 

проценти. Познанията им относно медиацията са почти еднакви, докато ситуацията с арбитража 

е различна. Бизнес представителите са по-добре запознати и един от факторите за това е 

участието на някои фирми във воденето на търговски спорове посредством арбитража. По тази 

логика информираността на представителите на гражданското общество в Република България, 

относно медиацията трябва да е висока, имайки предвид, че този метод е много по щадящ от 
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към процедури и време сравнение с обичайните граждански дела. Но анкетното проучване 

показва, че това не е съвсем така. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване върху 150 представителя на бизнеса  показва, 

че един от основните проблеми, които посочват анкетираните са бавните съдебни процедури, 

мудно решаване на търговски спорове и сложно уреждане на търговски вземания на 

трансгранични субекти. Въпреки че, представителите бизнеса не са доволни от бавните и мудни 

съдебни процедури, те не са достатъчно информирани относно възможните алтернативни 

методи за разрешаване на спорове. Запознатостта на целевите групи с алтернативните методи 

за решаване на спорове е близка по проценти. Познанията им относно медиацията са почти 

еднакви, докато ситуацията с арбитража е различна. Бизнес представителите са по-добре 

запознати и един от факторите за това е участието на някои фирми във воденето на търговски 

спорове посредством арбитража. По тази логика информираността на представителите на 

гражданското общество, относно медиацията и арбитража трябва да е висока, имайки предвид, 

че този метод е много по щадящ от към процедури и време сравнение с обичайните граждански 

дела. Но анкетното проучване показва, че това не е съвсем така. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване върху 150 представителя на бизнеса  показва, 

че един от основните проблеми, които посочват анкетираните са бавните съдебни процедури, 

мудно решаване на търговски спорове и сложно уреждане на търговски вземания на 

трансгранични субекти. Въпреки че, представителите бизнеса не са доволни от бавните и мудни 

съдебни процедури, те не са достатъчно информирани относно възможните алтернативни 

методи за разрешаване на спорове. 

Организационно управленско изработване на анкетните карти и въпросници. 

Определяне на целевите групи за наблюдение, покани за участие, наблюдение на сайтове, 

интервюта чрез предварително подготвени въпросници и др. 

 

 

 

 


