
 
 
 
 
 

 
„Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“ 

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Поверителност                                         

Както процедурата, така и резултатът от международния арбитраж са (или могат 

да бъдат по споразумение на страните) частни и поверителни. Съдебните производства 

обикновено са публични. 

Скорост и разходи 

Арбитражното производство може да започне и спорът да бъде разрешен по-

бързо от съдебния процес, ако се използва подходяща процедура. При арбитража, за 

разлика от съдебните спорове, страните трябва да платят таксите и разходите на 

вземащите решения.. Арбитражът обаче е толкова изгоден, колкото страните го 

позволяват. Разходите могат да се управляват чрез ефективно проектиране и управление 

на процедурата.. Това позволява и насърчава страните и трибунала да се съсредоточат 

върху ключовите въпроси на ранен етап. Също така може да осигури голяма 

ефективност при по-малки спорове. Освен това става все по-често на успешната страна 

да бъдат присъдени всички или част от нейните разходи за арбитража, без да се налага 

да прибягва до тромав данъчен процес, който е често срещан в някои държави. 

3. Избор на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на спорове 

Международният арбитраж трябва да се разглежда във връзка с всички 

международни сделки и спорове. Основните предимства са неутралността, 

процедурната гъвкавост и международната приложимост на решенията. Други 

възможни предимства са запазването на бизнес отношенията и поверителността. 

Международният арбитраж обаче не е подходящ за всички сделки и спорове. 

Някои включват въпроси, които могат да бъдат решавани само от национални 

съдилища, по-специално спорове включващи публични закони, наказателно право и 

понякога интелектуална собственост. Спорове, включващи множество страни могат да 

повдигнат юрисдикционни проблеми и може да не са подходящи за арбитраж. 
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Изготвянето на споразумения за разрешаване на спорове фокусира вниманието 

на страните върху възможността за бъдещи спорове, насърчава обмислянето на начина 

за тяхното разрешаване и също така как да се избегнат или минимизират техните 

негативни ефекти. По-нататъшното мислене на етапа на изготвяне, когато отношенията 

на страните не са засегнати от спорове, има най-голяма перспектива, за да се намерят 

ефективни и справедливи процедури, които могат да помогнат за запазване на деловите 

отношения дори след възникване на спор. 

4. Изготвяне на арбитражни споразумения 

Общи съображения 

1) Използване на модел или стандартни клаузи 

Повечето арбитражни институции предоставят модел или стандартни 

арбитражни споразумения за включване в договори. Те обикновено са добре изготвени 

и тествани и следователно е по-малко вероятно да бъдат неработещи. Те обаче са общи 

и може да се наложи да бъдат модифицирани, за да отговарят на конкретните 

обстоятелства на даден договор. Това е причина стандартните клаузи да се използват 

предимно само за прости договори или където ограниченията във времето или 

преговорите възпрепятстват изготвянето на персонализирана клауза. 

2) Анализ на риска 

Изготвянето на арбитражна клауза трябва да започне с прецизен анализ на риска 

на договора и търговските отношения. Това трябва да включва възможния характер и 

количеството на потенциалните спорове, участващите страни (включително трети 

страни) и как и къде решението може да се наложи да бъде изпълнено. 

3) Официални изисквания 

Валидното арбитражно споразумение трябва да бъде в писмена форма. Сега 

някои юрисдикции разглеждат и имейл достатъчен, докато други все още изискват по-

традиционна форма на писмено споразумение. Някои закони уточняват, че 

споразумението трябва да бъде подписано.  

4) Капацитет и авторитет на страните 
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Въпросът дали дадено лице има правоспособност да сключи арбитражно 

споразумение обикновено се определя от националното му законодателство. 

5) Включване чрез справка 

Вместо да включат в своя договор арбитражна клауза, страните могат да сключат 

отделно арбитражно споразумение. Това е често срещано при големи проекти, където 

има няколко взаимосвързани договора и всички се позовават на едно и също отделно 

арбитражно споразумение. Може и арбитражното споразумение да бъде включено в 

общи условия, които са включени в договор. Това понякога е неефективно. 

5. Провеждане на арбитражно производство 

Започване на производство 

Когато възникне спор, който не може да бъде разрешен приятелски, договорното 

разрешаване на спора и разпоредбите трябва да бъдат разгледани внимателно. 

Неспазване на договорните предпоставки преди арбитража може да попречи на 

започването на арбитража. Неспазването на изискванията относно провеждането или 

започването на арбитража също могат да означават, че арбитражното решение няма да 

бъде изпълнимо. 

Процедурата за започване на арбитраж зависи от арбитражното споразумение и 

по-специално дали предвижда ad hoc или институционален арбитраж. И в двата случая 

обикновено е необходимо да се изпрати известие за арбитраж, за да започне 

арбитражният процес. Известието се връчва на противната страна или страни, но в 

случай на институционален арбитраж, като например съгласно Арбитражния 

правилник на ICC Court, известието за арбитраж се връчва на самата арбитражна 

институция. В случаите ICC изпраща известието за арбитраж на друга страна или 

страни. 

Повечето арбитражни правила и процесуални закони определят съдържанието 

на известието за арбитраж. Във всеки случай е разумно страната ищец да включи 

предложения за назначаването на арбитъра (арбитрите) в своето известие за арбитраж. 

Това може да включва номинирането на ищеца на един от арбитрите. 

Известията трябва също да съдържат обичайните формалности като пълните 
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имена и адреси на страните, резюме на същността и обстоятелствата на спора, 

декларация и копие от арбитражното споразумение, формиращо основата на известието 

за арбитраж. 

Ако мястото на арбитраж вече не е определено в арбитражното споразумение, 

ищецът също трябва да посочи своето предпочитание в това отношение. В зависимост 

от изискванията на ответника да отговори на известието за арбитраж, различни 

процедурните въпроси трябва да бъдат решени, преди арбитражът да продължи. Един 

от тях е създаването на трибунала. 

6. Избиране на арбитър/ арбитри 

Качеството на арбитражния процес зависи от опита на арбитъра или арбитрите. 

Една от ключовите разлики между арбитраж и съдебен спор е, че при арбитража 

страните могат да изберат вземащите решения. Въпреки че най-добрият арбитражен съд 

може да бъде изцяло избран от страните, след възникване на спор страните може да не 

са в състояние да се споразумеят. Правилно изготвеното арбитражно споразумение 

трябва да осигури механизъм за трета страна да номинира арбитъра (арбитрите) при 

неизпълнение на назначаването от страните. 

Възможно е самото арбитражно споразумение да посочва имената на арбитъра 

(арбитрите). Това обаче е необичайно и може да е проблематично. Например избраният 

(ите) арбитър (и) може да са недостъпни, или вече да не се считат за независими. 

Алтернатива е да назначи арбитражен състав в арбитражното споразумение, от който 

арбитърът или арбитрите могат да бъдат избрани или по споразумение между страните, 

или чрез номинация от трета страна като арбитражната институция. Винаги трябва да 

се предвижда назначаване на алтернативни арбитри в случай, че посочените лица не 

могат да бъдат назначени. При липса на механизъм за назначаване в арбитражното 

споразумение, ще действа механизмът, определен в избраните арбитражни правила или 

приложимото арбитражно законодателство. 
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Кой може да действа като арбитър                   

В международния арбитраж има строго правило, че всички арбитри, дори тези 

номиниран от страна трябва да бъдат и да остане безпристрастни и независими. 

Повечето съвременни арбитражни закони и правила не налагат допълнителни 

ограничения за това кой може действа като арбитър, но има някои национални закони, 

които налагат ограничения и изискват, например да бъде назначен адвокат. 

Кого трябва да избере една страна за арбитър 

Изборът на арбитър зависи от естеството на делото. Този избор трябва да бъде 

направен след консултация с експерти по арбитраж. Арбитражните експерти ще са 

наясно с квалификацията и работата на различни арбитри и са в състояние да 

препоръчат подходящи кандидати. Важни съображения, свързани с избора на арбитър 

включват професионална квалификация, езикови способности, националност и място 

на пребиваване. 

Техническо задание и процедурен график            

Техническото задание е документ, който страните и арбитражният съд изготвят в 

ранните етапи на арбитража. Той определя обхвата на арбитражното производство и 

мисията на арбитражния съд. Изготвянето на техническо задание е задължително 

съгласно правилата на Международния арбитражен съд на ICC и съгласно правилата на 

CEPANI. Необичайно е заданието да се изготвя при арбитражи съгласно други правила 

и ad hoc арбитражи. Техническото задание може да преодолее несъответствията или да 
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запълни пропуските в арбитражното споразумение. В някои случаи на техническото 

задание се разчита като на ново представяне на арбитраж, като по този начин се допълва 

първоначалното арбитражно споразумение. 

Също така в ранните етапи на арбитража трибуналът и страните изготвят 

процедурна заповед и график. Това ще уточни писмените молби или твърдения и 

процедурата за представяне на доказателства. 

7. Изслушвания, места, свидетели и представителство 

Изслушвания 

Обикновено арбитражното производство включва поне едно изслушване лице в 

лице. Страните и арбитражният съд обаче могат да се споразумеят, че изслушването не 

е необходимо. В такива случаи спорът може да бъде решен и решението да бъде връчено 

само въз основа на документи. Предимствата на освобождаването от изслушване са 

спестяването на време и разходи. Като цяло това е подходящо само за малки спорове. 

Провеждане на изслушванията 

Изслушванията могат или не могат да се провеждат в седалището на арбитража. 

Те се провеждат на място, удобно за страните, свидетелите и арбитражния съд. 

Обикновено изслушванията се провеждат в хотел или арбитражен център. Като цяло 

производството се записва и се прави стенограма. 

Има бързо нарастващо използване на комуникационните технологии в 

международния арбитраж. Понякога свидетелите се изслушват чрез видеоконференции 

или телеконференции. Всъщност е възможно да се проведе цял арбитраж, без никой да 

напуска мястото си на пребиваване. 

Представителство в арбитражното производство 

Страните могат да бъдат представлявани от адвокати в арбитражните 

производства по същия начин като при съдебен спор. При съдебните спорове обаче 

страните обикновено са ограничени до представителство от адвокати, квалифицирани в 

тази юрисдикция. Това изискване е необичайно при международния арбитраж. 
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Някои арбитражни закони обаче могат да посочат, че дадена страна има право 

само на законно представителство при определени обстоятелства или че дадена страна 

може да бъде представлявана само от адвокат, квалифициран да практикува на мястото. 

В големите арбитражи страните обикновено са представени от адвокатски кантори със 

специализирани международни арбитражни практики. 

Свидетели 

Свидетелите дават показания в международни арбитражи, както при съдебни 

спорове. Арбитърът обаче може да издава заповеди само по отношение на страните в 

арбитража и не може да принуждава свидетел да присъства. Обикновено отговорността 

на страната, която извиква свидетел, е да осигури присъствието на свидетеля. Ако 

свидетелят откаже да присъства, съдът може да бъде помолен да съдейства. 

8. Решението 

Решението на арбитражния съд в някои отношения е подобно на съдебното 

решение. Средствата за правна защита или разпорежданията, които може да направи 

арбитражен съд, са почти същите като тези, които могат да бъдат направени от съд, но 

има някои разлики. Арбитражните съдилища могат да издават разпореждания само по 

отношение на страните по арбитражното споразумение. Освен това, съгласно някои 

закони арбитражният съд може да бъде в състояние да присъди само ограничени 

средства за защита. Арбитражните съдилища са оправомощени да издават няколко вида 

решения. 

Вид решения 

Има общо четири вида арбитражни решения. Временните решения временно 

разглеждат спорен въпрос и могат да бъдат преразгледани по-късно. Например може да 

бъде дадено временно решение, за да се предотврати разпореждането на страна, която е 

предмет на спора, преди окончателното присъждане да бъде постановено. „Частично“ 

решение решава окончателно един или повече от въпросите в арбитража. Например 

арбитражният съд може да постанови частично решение, в което да се приложи 

приложимото право или да се реши въпросът за юрисдикцията. Като алтернатива, голям 

спор може да бъде разделен на няколко етапа и да се присъди награда за всеки. 
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„Окончателното“ решение е последното решение в арбитраж. То разглежда всички или 

всички останали спорни въпроси. 

Друг вид решение е „решение по съгласие“. То са подходящо, когато страните са 

постигнали споразумение и искат то да бъде записано под формата на решение. 

Решението по съгласие е изпълнимо по същия начин, както всяко друго арбитражно 

решение, съгласно Нюйоркската конвенция. 

Арбитражните решения следва да се разграничават от разпорежданията на 

арбитражния съд. Заповедите обикновено са свързани с процедурни въпроси и 

обикновено не могат да бъдат изпълнени по същия начин като решението. Освен това 

процедурните разпореждания не подлежат на същите формални и материални 

изисквания, на които са подложени присъдите. Когато има повече от един арбитър, съдът 

може да издаде арбитражно решение с мнозинство. Там, където няма мнозинство, някои 

арбитражни правила предвиждат, че решението на председателя ще има предимство. 

Официални изисквания за арбитражни решения 

Съществуват различни формални и материални изисквания. Например, 

решението може да бъде в писмена форма, може да се наложи да бъде издадено в рамките 

на определен срок, може да се наложи да бъде подписано на определено място или да 

посочва седалището на арбитража. Опитните арбитри трябва да гарантират, че тези 

формалности са спазени, така че решението да е изпълнимо. Повечето арбитражни 

закони изискват от арбитражния съд да мотивира решението. 

Изпълнение и ефект на арбитражните решения 

След като решението бъде финализирана, то трябва да бъде представено на 

страните. Съгласно Арбитражния правилник на ICC, решението първо ще бъде 

представено на Международния арбитражен съд на ICC, така че той да може да разгледа 

присъдата преди да бъдат уведомени страните. Подобен контрол помага да се гарантира, 

че решението отговаря на необходимите формалности за изпълнение. 

Решенията при арбитража са окончателни и задължителни за страните. Те  

подлежат на незабавно изпълнение и често се прилагат, без да е необходимо 
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допълнително изпълнително производство. Ако дадена страна откаже да се съобрази с 

него, изпълнителното производство може да бъде започнато в съда. 

9. Процедури след присъждането: Изпълнение и оспорване 

Корекция и тълкуване 

Ако арбитражното решение е двусмислено или съдържа грешки, като например 

канцеларски или математически грешки, страната може да може да поиска корекция или 

тълкуване на решението съгласно приложимите правила или закон. 

Изпълнение 

Когато дадена страна откаже да изпълни задълженията си, произтичащи от 

международно арбитражно решение, решението може да бъде изпълнено в мястото, 

където е направено, или в друга държава съгласно Нюйоркската конвенция. В момента 

има около 146 страни по Нюйоркската конвенция. Член III от Нюйоркската конвенция 

разглежда изпълнението и изисква всяка държава-членка да признае чуждестранните 

арбитражни решения като обвързващи и да ги изпълнява в съответствие с местния 

процедурен правилник. Те не трябва да налагат по-обременителни условия или по-

високи такси, отколкото се налагат за признаването и изпълнението на национални 

арбитражни решения. 

За разлика от съдебните спорове, арбитражното решение не може да бъде 

непризнато на основание, че арбитражният съд е допуснал фактическа или законова 

грешка. В Нюйоркската конвенция са предписани само ограничени основания за отказ 

за признаване и изпълнение на арбитражно решение. Те се отнасят главно до 

недействителността на арбитражното споразумение, липсата на юрисдикция, липсата на 

естествена справедливост и неправилен състав на арбитражния съд. 

Признаването и изпълнението също могат да бъдат отказани, ако предметът на 

спора не може да бъде разрешен чрез арбитраж или ако признаването и изпълнението на 

решение е в противоречие с обществения ред. Но при тези защити, изпълняващият съд 

не може по принцип да преразгледа съществото на решението на арбитражния съд. 

Регресен иск срещу решение 
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Като цяло основанията за оспорване на решение са ограничени и много страни не 

позволяват обжалване на решението на арбитражен съд. В страните, които са приели 

Типовия закон на UNCITRAL за международния търговски арбитраж, присъдите могат 

да бъдат оспорени, само ако се иска тяхната „отмяна“ в седалището на арбитража. 

Решенията могат също да бъдат оспорени, като едната страна се противопостави на 

изпълнението им на място, където успешната страна се стреми да ги наложи. Дори ако 

решението бъде отменено или ако изпълнението бъде отказано, това няма непременно 

да попречи на изпълнението му в друга държава. 

Източници: 

1. http://www.jlpa.com/steps-arbitration-process/  

2. https://europa.eu/ 

3. https://joshuajavits.com/arbitration-process  

4. https://sccinstitute.com/   

5. https://www.quinnslawoffice.com/; UNCTIRAL Model Law 

6. https://www.stewartslaw.com/expertise/international-arbitration/arbitration-

process/ 

7. https://www2.le.ac.uk/departments/law/people/tony-cole/understanding-

international-arbitration-chapter-1-pdf  

 

 

  



 
 
 
 
 

 
„Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“ 

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Задълженията и длъжността 
на арбитъра  

 

1. Задължение да действа справедливо 

Задължението да действа справедливо е 

първата и основна функция на арбитъра. Той 

трябва да действа по справедлив и разумен 

начин за страните и по време на арбитражните изслушвания той или тя не трябва да 

показва или да проявява по-голяма благосклонност към едната страна, в сравнение с 

другата и трябва да се въздържа да прави за едната страна дадено нещо, което той не 

може да направи за другата.  

Съдилищата непрекъснато твърдят, че правилата на естествената справедливост 

трябва да се спазват от арбитрите, включително принципите, включени в максимата 

audi alterem partem. Непознаването на правилата на естествената справедливост не може 

да бъде защитено с възражението, че доказателствата са без значение или не са 

повлияли на съзнанието на арбитъра или са били от незначителен характер.  

2. Придържане към принципите на естествената справедливост 

Арбитърът трябва да действа в съответствие с принципите на естествената 

справедливост. Понастоящем е установено, че арбитърът не е обвързан от техническите 

и строги правила за доказване, които се основават на основните принципи на 

справедливостта и публичната политика. В арбитражните производства трябва да се 

спазват справедливостта, законите и „честната игра“ в действие. Производството трябва 

да се придържа към принципите на естествената справедливост и трябва да съответства 

на практиката и процедурата, което би довела до успешно разрешаване на спора. 

Правилото на естествената справедливост изисква на страните да се даде 

възможност да бъдат изслушани от арбитрите, вкл. на какъвто и да материал. Когато 

арбитърът откаже да разгледа твърденията на страната и откаже разрешение за 

представяне на доказателства, доколкото на правителството не са били дадени указания 

да представи протокола, който е бил удържан на основание на привилегия, без дори 

косвено или случайно да споменава естеството и обемът на записа, се счита, че тези 
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пропуски са нарушенията на принципа на естествената справедливост и отказ на 

възможността на изпълнителя да докаже своето твърдение. 

В Закона и практиката на търговския арбитраж на Mustill and Boyd в Англия, са били 

дадени следните основни правила, които да бъдат спазени от арбитражния съд, за да се 

гарантира справедливост при провеждане на арбитраж между страните по спора: 

1. Всяка страна трябва да има пълната възможност да представи своето дело до 

трибунала. 

2. Всяка страна трябва да е наясно със случая на опонента си и трябва да получи 

пълна възможност да го опровергае. 

3. Страните трябва да бъдат третирани еднакво. Всеки трябва да има една и съща 

възможност да изложи собствения си случай. 

Принципите на естествената справедливост нямат изключващо правило, 

зависещо от това дали би имало някакво значение, ако е справедливостта е спазена. 

Неспазването на естествената справедливост само по себе си засяга всеки човек и е 

основа за предразсъдъци.  

3. Изслушване при отсъствие на едната страна 

Арбитърът би имал неправомерно поведение, ако е обвинен, че информация, 

получена от едната страна, не е била разкрита на другата страна. Такава информация 

може да бъде устна или писмена. Имайки предвид този аспект, законодателят 

предвижда че „Всички изявления, документи или друга информация, предоставени на 

или подадени до арбитражния съд от едната страна, се предават на другата страна, и 

всеки експертен доклад или доказателствен документ, на който арбитражният съд може 

да разчита при вземането на решение, се съобщава на страните “. 

Арбитърът не трябва да е виновен за изслушване на едната страна в отсъствието 

на другата. Принципите на естествената справедливост предвиждат на лицето, да се 

даде възможност да предложи кръстосан разпит и да му даде възможност да представи 

доказателства за противодействие. 

Изключение от правилото обаче е това, което арбитър решава въпроса в полза на 

отсъстващата страна. Когато арбитърът приема документи от едната страна в 
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отсъствието на другата страна, арбитърът би бил виновен за неправилно провеждане на 

производството, тъй като никой арбитър не може да приеме документ от едната страна 

без знанието на другата. „Нишката“ и принципите на естествената справедливост 

трябва да минат през цялото арбитражно производство.  

4. Разглеждане на важни документи 

Според установеното върховенство на закона е, арбитърът води неправилно 

производството, ако пренебрегне много съществени документи, за да стигне до 

справедливо решение при разрешаване на спора. Дори ако не са представени всички тези 

документи пред арбитъра, той е длъжен да се сдобие с всички съответни документи за 

вземане на справедливо решение. 

Има законово нарушение, ако арбитърът стига до решение, като пренебрегва 

много съществени документи, които биха хвърлили „светлина“ върху спора, за да се 

подпомогне справедливото взимане на решение. 

Изпълнението на решение без основните документи, а именно, арбитражно 

споразумение пред арбитрите, т.е. по време на разглеждане на разногласията между 

страните не е допустимо. Арбитърът трябва да настоява за представяне на 

споразумението, дори ако не е представено от страните, тъй като без да има такова 

споразумение, съответните твърдения на страните не могат да бъдат разглеждани.  

5. Арбитърът трябва да действа в определени „рамки“ 

Целта на арбитража е да уреди всички спорове между страните и да избегне 

допълнителни съдебни спорове. Следователно, когато изпълнителят е поискал суми за 

свършена работа след започване на арбитражното производство и декларацията за иск, 

подадена до арбитъра, също е включила тази претенция, арбитърът е бил компетентен да 

вземе решение и по споменатия иск. 

За да се определи дали арбитърът е действал над юрисдикцията трябва да се види 

дали ищците биха могли да повдигнат определен спор или иск пред арбитъра. Ако 

отговорът е утвърдителен, тогава е ясно, че арбитърът би имал юрисдикцията да се 

справи с такъв иск. От друга страна, ако арбитражната клауза или конкретен срок в 

договора или законът не позволява или не дава арбитър правомощието да взема решение 
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или да се произнася по спор, повдигнат от ищеца, или има конкретна пречка за повдигане 

на конкретен спор или иск, тогава всяко решение, дадено от арбитъра по отношение на 

него, очевидно би надвишило юрисдикцията. За да се установи дали арбитърът е 

действал над юрисдикцията, може да се наложи съдът да разгледа някои документи, 

включително договора, както и препращането на спора към арбитрите, с цел да види дали 

арбитърът е компетентен да решава направения иск. 

Арбитър, който действа при явно пренебрегване на договора, действа без 

юрисдикция. Неговата власт произтича от договора и се урежда от Закона за арбитража. 

Той има неправомерно поведение, ако с присъждането си реши въпроси, изключени от 

споразумението. Тъй като арбитърът извлича своята юрисдикция само от 

споразумението за назначаването му, той или тя никога не може да отхвърли която и да 

е част от това споразумение или да пренебрегне всяко ограничение, поставено върху 

неговата власт. 

  Умишленото отклонение от договора представлява не само явно пренебрегване 

на неговите правомощия от негова страна, но може да бъде равносилно на неправомерно 

действие. Съзнателното пренебрегване на закона или разпоредбите на договора, от който 

той е извлякъл своите правомощия, опорочава присъдата. 

Неразделна част от задълженията на арбитъра е да се придържа към условията на 

договора, договорени между страните. Следователно от негова страна е задължително да 

действа стриктно в съответствие със закона, определен от съда, а не да действа 

произволно и по начина, който според него или нея е справедлив и разумен. 

6. Ex parte (едностранчивост, едностранно производство) 

Арбитърът не трябва да продължава ex parte срещу страна, ако тя не се е явила на 

едно от заседанията. Арбитърът трябва да изпрати ново известие, определящо дата, час 

и място, че ще продължи с въпроса ex parte, ако някоя от страните не присъства. Дори 

след предизвестие, ако страната не присъства, арбитърът може да продължи в нейно 

отсъствие. 

Съгласно условията на арбитражното споразумение и двете страни са длъжни да 

посочат своите съответни арбитри. Може да настъпи закъснение от едната страна да 
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назначи своя арбитър. След това арбитър на другата страна може да започне да води 

арбитражно производство ex parte, без да чака друга страна. В такъв случай се смята, че 

процедурата, приета от арбитъра, е в нарушение на принципите на естествената 

справедливост и присъденото от него решение се отменя. 

Като цяло арбитърът не е оправдан да продължи ex parte, без да е уведомил 

страната в отсъствие. Препоръчително е да се изпрати писмено известие до всяка от 

страните или техните адвокати. То трябва ясно да изрази намерението на арбитъра, в 

противен случай решението може да бъде отменено.  

7. Други задължения на арбитъра 

В повечето случаи арбитърът, провеждащ арбитраж, прави следното: 

Определя часа, датата и мястото на арбитража; 

Определя мястото за срещи за изслушване на свидетели, експерти или страни или за 

проверка на документи или имущество; 

Може да изиска от страните да представят своите изявления в рамките на определен 

период или може да позволи на страните да представят своите изявления устно; 

Може да води арбитраж въз основа на документи; 

Може да назначи експерт, който да му докладва по конкретни въпроси; 

Може да издаде известие, изискващо дадено лице да присъства и да даде показания в 

арбитража; 

Може при решаването на спора да вземе предвид всички приложими търговски обичаи; 

Може да присъди разноски за арбитраж, които включват съдебните разноски на страните 

и арбитражните разходи; Арбитърът или арбитражният съд обикновено е оправомощен 

да присъжда разноските по арбитража. 

При спазване на приложимото законодателство и всяко арбитражно 

споразумение, решението на арбитъра може да бъде обжалвано пред съда. В някои 

случаи страните могат да се откажат от всички разпоредби за обжалване, посочени в 

приложимия закон. 

7. Квалификация и отговорности на арбитъра 

Основните качества на арбитъра включват честност, почтеност, безпристрастност 

и обща компетентност по въпросите на трудовите отношения. Арбитърът трябва да 
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демонстрира способност да упражнява тези лични качества с добра преценка, както по 

процедурни въпроси, така и по съществени решения. Арбитърът трябва да е толкова 

готов да се произнесе за едната страна, както и за другата по всеки въпрос, или в отделен 

случай, или в група дела. Компромисът от арбитър с цел опит за постигане на лична 

приемливост е непрофесионален. 

Квалификация за специални случаи 

Когато арбитър реши, че даден случай изисква специализирани знания извън 

компетентността му/й, арбитърът трябва да откаже назначението, да се оттегли или да 

поиска техническа помощ. 

Арбитър може да бъде квалифициран като цяло, но не и за специализирани задачи. 

Някои видове стимули, стандарт на работа, оценка на работата, социална програма, 

пенсионни или осигурителни случаи може да изискват специализирани знания, опит или 

компетентност. Арбитражът на договорните условия също може да изисква отличителен 

опит и опит.  Ефективната оценка от административна агенция или от арбитър на 

необходимостта от специални квалификации изисква и двете страни да оповестят 

специалния характер на делото преди назначаването на арбитъра. 

 Отговорности към професията 

1. Арбитърът трябва да поддържа достойнството и почтеността на службата и да се 

стреми да предоставя ефективно обслужване на страните. За тази цел арбитърът трябва 

да е в течение с принципите, практиките и развитието, които са от значение за полето на 

практиката на арбитъра. 

2. Арбитърът не може да прави фалшиви или измамни изявления при рекламирането на 

арбитражна работа. 

3. Арбитърът не трябва да участва в поведение, което би компрометирало или изглежда, 

че компрометира безпристрастността на арбитъра. 

Арбитрите могат да разпространяват или предават достоверна информация за себе си 

чрез брошури или писма, наред с други средства, при условие че такива материали и 
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информация се разкриват, разпространяват или предават добросъвестно на 

представители на ръководството и на труда. 

4. Опитен арбитър трябва да си сътрудничи при обучението на нови арбитри. 
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Избор и назначаване на арбитър  
 

1. Проучване и анализ на тема „Избор и 

назначаване на арбитър 

Като начало, важно е да споменем, че успехът на 

арбитража зависи до голяма степен от качеството на арбитрите. Те взимат обвързващи 

решения и разполагат с широка свобода на преценка. 

И все пак страните имат ограничена възможност да оспорват или обжалват 

арбитражно решение, ако арбитрите не си вършат работата качествено. Поради това 

доверието в арбитъра е от решаващо значение за поддържане на вярата на страните в 

цялостния процес и за осигуряване на онези предимства, които правят арбитража 

толкова привлекателен, като разходи, ефективност, неутрален форум и приложимост. 

Могат да бъдат използвани различни методи за назначаване на арбитрите. 

Обикновено обаче, когато арбитражът трябва да бъде решен от едноличен арбитър, 

страните имат възможност да се опитат да постигнат споразумение относно това кой 

трябва да бъде назначен. Когато арбитражът трябва да бъде решен от трима арбитри, 

всяка страна обикновено избира един арбитър, а двамата арбитри, назначени от 

страните, избират председателя. В случай на тричленен трибунал, първата отговорност 

на арбитъра, назначен от страна, е да преговаря с арбитъра, назначен от другата страна, 

за избора на председател. 

Най-просто казано, изборът на назначен от страната арбитър може да бъде най-

критичното решение в арбитражното производство. При избора на арбитър в трябва да 

се имат предвид следните важни фактори и критерии: 

2. Избиране на арбитър с правен и професионален опит 

Изборът на арбитър с правен произход като адвокат или бивш съдия е важен. В 

почти всички случаи арбитрите трябва да посочат мотивите за своите решения и ако 

бъдат те оспорени, съдиите преразглеждат решението. Освен това страните по 

международни търговски сделки могат да избират всеки приложим закон, стига 

избраният от тях закон да има някаква връзка със сделката. Тази опция за избор 
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означава, че днешните арбитри се произнасят по въпроси на сравнителното право, 

конфликтите на закони и законовото тълкуване по-често, отколкото може да се очаква. 

Изборът на арбитър с официално юридическо образование и действителен юридически 

опит увеличава вероятността арбитърът да може да се справи отговорно със сложните 

въпроси на международната търговия. 

Правното минало на арбитъра оказва значително влияние върху арбитражното 

производство и средствата за защита, които могат да бъдат предоставени. Арбитрите от 

Съединените щати или Великобритания, която работи по обща правна система, очакват 

по време на арбитража страните да обменят документи и друга информация. Арбитрите 

от континентална Европа, която работи в рамките на гражданско-правна система, са по-

малко склонни да изискват от страните да обменят документи. Когато се избира 

арбитър, трябва да се вземе предвид юридическото обучение.  

Правното обучение обаче определя само минималните стандарти. Може да е от 

полза да се избере арбитър, който също притежава професионални познания за 

областта, свързана със спора. Това е особено важно в случаите, свързани с въпроси на 

интелектуалната собственост или когато спорът се ограничава единствено до въпрос за 

оценка. Проучвания разкриват силна връзка между възприятието на дадена страна, че 

арбитърът е добре обучен в съответната област, и възприятието му, че арбитърът е 

изключително справедлив. Освен това професионалната експертиза в бранша засяга 

останалите арбитри.  

3. Безпристрастност и неутралност на арбитъра 

Международните правила за арбитраж обикновено изискват арбитърът да няма 

бизнес, семейни или социални отношения със страните и да не може нито да спечели, 

нито да загуби материална изгода от изхода на спора. 

Много често обаче се назначава арбитър, който да твърди, че е „независим“, но 

който има връзка с адвоката по силата на адвокатска дейност, предишни дела или други 

бизнес контакти. Винаги, когато е възможно, е от съществено значение да се назначи 

арбитър, който познава адвоката, който го назначава. Това води до поне един глас в 

арбитражния комитет, който ще изслуша исканията на страната, която е назначила 

срещата. Исканията могат да бъдат толкова прости, колкото график или толкова 
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сложни, колкото откриването, но наличието на назначен от страната арбитър, който 

взема предвид, но не се проваля в независимостта си, тъй като адвокатът, отправящ 

искане от комисията, е безценен. 

Председателстващите арбитри също трябва да бъдат неутрални. Тук думата 

„неутрален“ означава нещо повече от просто „обективен“. Обикновено се отнася до 

гражданството на председателстващия арбитър. Тъй като хората са склонни да споделят 

подобни ценностни системи, когато се идентифицират със същата родната страна, 

много страни и институции изискват председателстващият арбитър да не споделя 

националност с никоя от страните. Общият консенсус е, че националността предоставя 

една лесна и ефективна рубрика за измерване и предотвратяване на пристрастия. Това 

правило има очевиден смисъл. 

4. Социални умения на арбитъра 

Тясно свързано с темата за комуникативните умения, управленското ноу-хау се 

нарежда на високо място в списъка с желани характеристики на международните 

арбитри. Днес международните арбитражи обхващат широк кръг от въпроси и още по-

широк спектър от информация. Наличието на множество страни  и националности само 

усложнява задачата. В резултат на това арбитър и председател, назначени от страна, 

трябва да могат да „управляват” добре хората. Това включва способността да „стъпваме 

по много тънката граница между ненужно забавяне, от една страна, и неразумни 

изисквания от друга.“. Без управленски опит, скоростта и ефективността на разходите, 

обикновено свързани с арбитража, не могат да бъдат реализирани. 

Важно е да се избере арбитър, който демонстрира комуникативна компетентност 

и юридическа отвореност. Комуникативният стил на арбитъра функционира като 

основен инструмент за изслушване на страните, синтезиране на съответните им 

позиции и получаване на задоволителни резултати. Арбитрите трябва да излагат 

аргументи, да задават въпроси, на които страните може да не искат да отговорят пряко, 

да вземат решения и да формулират всяко от тях по убедителен начин.  

Способността да разбираш другите е част от това, което прави някой „опитен“ 

комуникатор. Противно на общоприетото схващане, тази способност по своята същност 

не включва манипулация. По-скоро изисква известна степен на безкористност. 

Сериозната комуникация от страна на международния арбитър трябва да бъде 
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ориентирана към другия. Тъй като международният арбитраж включва хора от 

различни правни среди, от различни общества и очевидно с различни интереси, 

арбитърът не може просто да извади други ориентирани комуникационни практики от 

нищото. Международната обстановка изисква гъвкавост в комуникационните стилове. 

Практикуващите, участващи в международния арбитраж, разбират защо е 

толкова важно да бъдем ориентирани към другия. Например Стивън Бонд, бивш 

генерален секретар на Международния арбитражен съд, отбеляз, че „страните от 

развиващите се страни и Източна Европа. . . придават значително значение на 

предлагането на съ-арбитър със собствена националност, докато западните страни 

поставят по-голям приоритет на предлагането на съ-арбитър с експертиза в 

разглежданата правна област или в арбитража, като цяло”. 

Някои експерти наричат тази способност за разбиране на другите „юридическа 

отвореност“, а други го наричат „международна перспектива, характеризираща се със 

съчувствие към правните култури и институции на други държави”. 

Независимо от етикета, арбитрите трябва да могат да разберат тези тънкости, а 

не да ги отхвърлят или принизяват. 

5. Избор на арбитър с управляем обем дела 

Колкото и основен да изглежда този фактор, той изисква известно напомняне. 

Добрите арбитри планират графиците си няколко месеца по-рано. Когато броят на 

делата на арбитъра нараства значително, това може ефективно да осуети способността 

на страната да получи бързо решение, като всъщност тази бързина е една от най-

привлекателните характеристики и положителни страни на арбитража.  

Да не забравяме, че страните в международен арбитраж трябва предварително да 

изгладят множество въпроси, като например процедурите за избор на арбитър, дали 

даден арбитър е достатъчно неутрален или коя (ако има такава) арбитражна институция 

ще се използва. Всяко от тези съображения изисква внимателно договаряне и време. 

Конфликтите при планирането забавят процеса още повече. Трябва да се измери 

чувствителността на случая във времето и да се обмисли внимателно дали забавянето 

ще влоши спора. Следва да се потърси арбитър, чийто график отговаря на тези нужди 

на страните. 
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6. Правилник за арбитраж на Арбитражния съд при Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България (Избор и назначаване на арбитър) 

Проучването и анализът установиха, че правилата относно избора и 

назначаването на арбитър са включени в чл. 12 на Правилник за арбитраж на 

Арбитражния съд при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

озаглавен „Избор и назначаване на арбитър”. Според члена „Арбитър може да бъде 

всяко дееспособно физическо лице независимо от националността му.”. Друга важна 

информация, която трябва да се вземе предвид е, че „Всяка номинация на арбитър, 

направена от страна, подлежи на потвърждение от Арбитражната колегия,”. Въпреки 

това, „Не се изисква потвърждение за арбитър, включен в Листата на арбитрите” 

След потвърждаването и назначаването на арбитъра, Арбитражната колегия взема 

предвид уменията на арбитъра да води арбитражното производство, като това трябва да 

е в съответствие с Правилника за арбитраж на Арбитражния съд при Конфедерация 

на работодателите и индустриалците в България. 

Когато става дума за международен арбитраж, Колегията взима предвид и 

националността на арбитъра, неговото местоживеене и други фактори. При страни с 

различни националности, председателят на арбитражния състав е необходимо да е с 

националност, която не съвпада с националностите на страните, освен при изрично 

съгласие на всички страни. 

И накрая, според точка (4) от чл. 12 „Арбитражната колегия няма задължение да 

обосновава решението си за отказ да потвърди арбитър, както и решението си за 

назначаване и потвърждаване на арбитър.”  

Конкретните изисквания към съответните арбитри са включени в член 13 от 

Правилника за арбитраж на Арбитражния съд при Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, с име „Изисквания към арбитрите”. 

Тези изисквания включват: „управняване на дейността в пълна независимост, 

безпристрастност, добросъвестно, обективно и ефективно”.  

Арбитрите не могат да разпространяват информация, достигнала до тях по време 

на изпълнение на задълженията им като такива. За да се предотвратят съмнения за 
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безпристрастността или независимостта на лицето, то „трябва да посочи всички 

обстоятелства, които биха предизвикали съмнения в неговата безпристрастност или 

независимост или биха противоречали на споразумението между страните.”. Ако по 

време на арбитражното производство възникнат такива, арбитърът отново е задължен да 

разкрие тези обстоятелства (информация относно какви обстоятелства да бъдат разкрити 

се съдържа в Насоките относно конфликта на интереси, приети от Международната 

асоциация на юристите (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 

(2004), представляващи Приложение №3 към Правилника за арбитраж на 

Арбитражния съд при Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България. 

Следващите стъпки са следните: Арбитърът предоставя на Секретариата следните 

документи, преди назначаването му за такъв: писмена декларация за безпристрастност, 

независимост, квалификация, ангажираност и възможност за ефективно водене и решаване на 

делото ; писмено изявление, с което той или тя приема Правилника, приложенията към 

него, Устава, Насоките, Етичните правила на Арбитражния съд и съответните тарифи, 

такси и разноски; както и писмена автобиография. Страните получават копие от 

декларацията и автобиографията.  

Източници: 

1. D. Caron & L. Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, 

3rd edition, 2013 

2. D. Hacking, Arbitration is only as good as its arbitrators, Synergy, 

Convergence and Evolution: Liber Amicorum for Eric Bergsten: in ”Kluwer 

Law International”, March 2011; 

3. D. Hacking, Well, Did You Get The Right Arbitrator?, in ”International 

Arbitration Report”; 

4. E. Onyema, Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration, 

in ”International Arbitration Law Review”, 2005; 

5. Еgler, S. and Platte, M., Chapter II : The Arbitrators’ Liability, Austrian 

Yearbook on International Arbitration, 2007, pp. 105-124. 

6. G. Born, International Commercial Arbitration, Vol. II, Second Edition, Ed. 

Wolters Kluwer, Netherlands, 2014; 

7. http://arbitration.bg/ 

8. http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/;  

9. https://ec.europa.eu/  
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Подобряване качеството и ефективността на арбитража 
 

1. Предимства на арбитража. Възприятия и съвременни дискусии на 

ефективността на арбитража. 

Международният арбитраж се радва на голям успех през последните десетилетия 

и сега е преобладаващ метод за разрешаване на международни търговски и 

инвестиционни спорове. Има много причини за този успех и обяснения защо страните 

предпочитат арбитража пред съдебния спор. За да се възползват от предимствата, които 

арбитражът може да предложи, страните трябва от самото начало да играят активна 

роля и да използват всяка възможност, която автономията им предоставя. Автономията 

на страните е крайъгълен принцип в международния арбитраж; тя позволява на 

страните гъвкавост при избора, inter alia: (i) по кои правила искат да арбитрират, (ii) кое 

да е седалището на арбитража, (iii) кои да са приложимото законодателство и 

процедура, и (iv) избор на арбитъра (арбитрите) за разрешаване на спора. По този начин 

от самото начало е важно страните да се възползват от предимствата и гъвкавостта чрез 

добре информиран избор, който от своя страна може да доведе до важни правни и 

тактически предимства в арбитражното производство. 

Арбитражът също често се възприема като по-ефективен от съдебния процес. 

Всъщност ефективността е една от често посочваните причини защо страните избират 

арбитража, за който се предполага осигурява по-бързи решения и по-ниски разходи в 

сравнение със съдебните спорове. Въпреки това,  бяха повдигнати съмнения дали това 

възприятие наистина отразява реалността. 

Всъщност закъсненията и нарастващите разходи се считат за сериозно 

безпокойство при международния арбитраж. Нараства критиката, че той не е 

достатъчно ефективен и дори в някои случаи е "разход" и времето се счита за 

недостатък, а не за предимство. 

Интересното е, че повечето от дискусията за това как да се постигне по-голяма 

ефективност в международния арбитраж се фокусира върху статута и правомощията на 

арбитрите. Съответно дискусията как да се увеличи ефективността изглежда е 

фокусирана повече върху ролята на арбитрите, отколкото върху самите страни и 
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въздействието на техния избор върху арбитражната процедура. Това е въпреки факта, 

че съществуването и властта на арбитражния съд произтичат от колективната воля на 

„страните“.  

Независимо от това фактът остава същият; тези, които се възползват най-много 

от един ефективен арбитраж са самите страни. Следователно трябва да се подходи към 

постигане на по-ефективно провеждане на арбитражния процес като колективно 

предприятие, което засяга всички участници в него. 

2. Въздействието на предварителните избори на страните върху ефективността на 

арбитража и разходите, свързани с него 

А) Избор на институционални правила, регулиращи арбитражната процедура 

След като решението за включване на арбитражна клауза в договора е взето, 

страните след това трябва да изберат предпочитания от тях тип арбитраж. Това е 

първият избор, пред който са изправените страните. Все по-често те избират 

институционален арбитраж вместо ad hoc арбитраж. Избирайки институционален 

арбитраж, страните се възползват от наличието на институция, което може да улесни 

започването на производство. 

Фактори, които често се вземат под внимание при избора на арбитражни правила 

и институции са inter alia: неутралитет, „интернационализъм“, репутация и широко 

признание. Въпреки че арбитражните правила на водещите арбитражни институции 

може да изглеждат хомогенизирани, все още има фини разлики, които могат да окажат 

влияние върху ефективността на арбитража и върху разходите. В действителност, в 

отговор на критиките за нарастващите разходи и забавянията, арбитражните 

институции наскоро са поели задачата да преразгледат своите арбитражни правила, с 

основната цел да се направи арбитражният процес по-ефективен. По този начин сега 

повече от всякогаж е важно страните и техните адвокати да бъдат запознати с разликите 

между арбитражните правила на водещите арбитражни институции. Изборът на 

институционалните правила, уреждащи арбитража, трябва да бъдат добре обмислени и 

не трябва да бъдат решение в последната минута  

 Като пример, Арбитражните правила на Международната търговска камара 
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(ICC) и Швейцарските правила за международен арбитраж наскоро бяха преработени. 

Сред тези ревизии има няколко разпоредби, целящи намаляване на времето и разходите, 

или с други думи за постигане на по-голяма ефективност. Страните вече са задължени 

да „положат всички усилия за провеждане на арбитража по бърз и рентабилен начин, 

като се има предвид сложността и стойността на спора “. Всички участници в 

арбитражното производство трябва „да положат всички усилия да допринесат за 

ефективното водене на производството “. Както по правилата на ICC, така и по 

Швейцарските правила, страните сега трябва да предоставят по-подробна информация 

в ранните етапи на производството. Това е важно, тъй като може да помогне на 

арбитрите да идентифицират правилно проблемите на спора в ранен етап. Това също 

може да насърчи споразуменията между страните, тъй като те са по-добре информирани 

за съответните позиции на другия. 

Гореспоменатите ревизии на Правилата на ICC и Швейцарските правила 

показват как постоянно се разработват институционални правила, които да обслужват 

по-добре нуждите на страните. Това има за цел да направи арбитражния процес по-

ефективен и рентабилен, което в крайна сметка е от полза за всички, които участват в 

него.  

Б) Основни въпроси по отношение на ефективността 

По отношение на ефективността, страните трябва да си зададат тези въпроси при 

избора на най-подходящите институционални правила за управление на техните 

производства: 

Изисква ли се арбитражният съд да направи всичко необходимо за справедливото, 

ефективно и експедитивно провеждане на арбитража? 

Правилата задължават ли страните да си сътрудничат бързо в арбитражния процес и  по 

ефикасен начин и дали арбитражният съд има право да „поведе“ поведението на 

страните при вземане на решения относно разходите?  

Упълномощен ли е арбитражният съд за наказание за недобросъвестност, дилатационна 

тактика или друго не съдействащо поведение? 

Позволено ли е на арбитражния съд да съкращава периодите от време, предвидени в 
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правилата за улесняване на ефективността? 

Страните задължени ли са да идентифицират проблемите и да представят повечето от 

аргументите и документите, на които възнамеряват да разчитат на ранен етап от 

производството? 

Позволено ли е на арбитражния съд да взема решения относно разходите по време на 

процедурата и на различни етапи от нея? 

Позволяват ли правилата да бъде назначен спешен арбитър? 

Правилата позволяват ли  използването на информационни технологии (ИКТ) за 

постигане на по-голяма ефективност и рентабилност? 

Горните съображения са от решаващо значение при окончателното определяне 

на избора на арбитражна институция, тъй като отговорите на страните на тези въпроси 

вероятно ще разкрият коя институция е най-добра подходяща за администриране на 

спора им. 

В) Избор на правилния арбитър 

Ако страните са се договорили да арбитрират и между тях възникне спор, те са 

изправени пред друг избор преди арбитража, а именно дали и до каква степен те желаят 

да упражняват свободата си да участват в избора на арбитражния съд. Фактът, че на 

страните се дава свободата да избират свой съд или поне да участват в процеса на 

подбор, е една от съществените характеристики, която отличава международния 

арбитраж от традиционните съдебни спорове.  

Напоследък има дебат, иницииран от г-н Ян Полсон относно това дали 

практиката на едностранните назначения в международния арбитраж трябва да бъде 

изоставена. Въпреки че отказването от едностранни назначения най-вероятно би 

увеличило ефективността на арбитражния процес, този дебат до момента не е набрал 

значителна инерция и други са категорично против да се отклонят от настоящите 

практики.30 Освен това, арбитражната общност като цяло не одобрява неотдавнашното 

предложение. Следователно изглежда, че страните ще останат активни участници в 

конституирането на арбитражните трибунали, ако те решат така. Коментаторите с 

основание заявяват, че „нищо не е повече важно от избора на правилния арбитражен 
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съд “. 

Изборът на лица, които предлага арбитражния съд, е жизненоважен и често най- 

решителна стъпка в арбитража. С право се казва, че арбитражът е толкова добър, 

колкото добри са арбитрите. Начинът, по който дадена страна упражнява свободата си 

да участва в процеса на подбор е въпрос от голямо значение и със сигурност има 

значително влияние върху това дали арбитражният процес е ефективен и рентабилен. 

По този начин, избирането на арбитър често е критичен избор преди арбитража, тъй 

като арбитражните назначения могат лесно да се превърнат в арбитражни 

разочарования .Тогава възниква въпросът как страните трябва да упражняват тази 

свобода. Въпреки че няма универсален отговор на този въпрос, тъй като спецификите 

на всеки спор и нуждите на страните се различават при всеки отделен случай, все още 

има един общ принцип, към който страните трябва да се придържат: подготовка. 

Страните, участващи в международния арбитраж, никога не трябва назначават арбитър, 

без да са проучили кандидата.  

Може да възникнат два основни проблема: липса на достатъчно вярна 

информация, достъпна за страните и техните адвокати при избора на арбитър и второ 

липса на правилен подход към процеса на подбор. Твърде често големите имена сред 

международните арбитри, са облагодетелствани, без да се отчита тяхната наличност и 

тяхната годност за въпросния арбитраж. Страните и техните адвокати са също твърде 

често изкушени от предишния опит на арбитъра в определен вид спор, без да се обръща 

достатъчно внимание на качествата на арбитъра. 

Много често страните са недостатъчно подготвени, когато става въпрос за избора 

на арбитри. Ето защо е от решаващо значение страните да подготвят дневен ред за 

подхода към избора. Такъв дневен ред може да има различни стъпки, предназначени да 

улеснят назначаването на подходящ арбитър за конкретния случай. Като пример 

страните може да подходи към процеса на подбор въз основа на четири стъпки: 

- Установяване на професионалната квалификация, необходима за конкретен 

спор; 

- Правене на списък на бъдещите арбитри по следните критерии: почтеност; 

интелигентност и стабилност в преценката; управленски умения и внимание към 
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детайлите; решителност; присъствие и убедителност; наличност и точност; предишен 

опит; опит на други лица, които са работили с него/нея в миналото. 

- Предварително интервю. 

3. Процедурата като основа на ефективността на арбитража 

Постигането на ефективност в международния арбитраж е отговорност и 

съзнателен избор на страните, техния юрисконсулт и арбитрите. За разлика от 

съдебните спорове, международният арбитраж произтича от частно споразумение, 

което има присъщата способност да бъде ефективно. Дали такава ефективност ще бъде 

постигната до голяма степен зависи от процедурата, приложена към всеки арбитраж. 

Съществуват три елемента на арбитражната процедура, които могат да служат като 

основа за ефективност: уникално споразумение за арбитраж;  балансираната, но активна 

роля на арбитъра; процедура за ранно информиране. 

А) Уникално споразумение за арбитраж 

Способността да се формулира арбитражното споразумение по поръчка е това, 

което е изключително много разграничава арбитража от съдебния процес. 

Потребителите търсят различни неща от арбитража и тъй като целите и нуждите 

варират в зависимост от спора, нито една форма на арбитраж не е винаги подходяща.  

Ето защо е важно всяко арбитражно споразумение да е подходящо за уникалните 

обстоятелствата на своите потребители. 

Арбитражното споразумение не трябва да бъде дълго или прекалено сложно, за 

да се улесни ефективността на производството и постановяването на изпълнително 

решение. В много обстоятелства, кратко и ясно арбитражно споразумение е това, което 

се изисква.58 Въпреки това, споразуменията в крайна сметка може да нямат една и съща 

способност да осигурят на страните ефективно разрешаване на техния уникален спор. 

Всъщност типовите арбитражни споразумения могат да позволят на страните, в разгара 

на спора си, да се върнат към проформа модел за разрешаване на спорове, който е 

подобен на съдебен спор. По този начин, чрез приспособяване на арбитражното 

споразумение към уникалните нужди на договора или сделката, страните ще имат по-

добро разбиране за последиците от тяхното арбитражно споразумение. 
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Въпреки това е малко вероятно конкретните подробности и точки в спора да бъдат 

напълно обмислени предварително. Следователно, решаваща първа стъпка във 

формулирането арбитражното споразумение е да се избере най-подходящата 

арбитражна платформа, която може да подкрепи  ефективния процесуален изход на 

спора. Такава арбитражна платформа може да бъде основана на добре разработени 

институционални правила, национално арбитражно законодателство или 

международно приети арбитражни правила като UNCITRAL. 

Б) Ролята на арбитъра 

Осигуряването на ефикасна и ефективна арбитражна процедура в арбитражното 

споразумение ще въпреки толкова добро, колкото тези, които го прилагат. Тъй като 

юрисконсултът и страните ще бъдат съсредоточени върху постигането на благоприятен 

за себе си изход,  отговорността естествено пада върху арбитъра (арбитрите), назначен 

(и) за организиране и изпълнение на общото решение на спора. 

В това отношение ролята на арбитъра е фино балансирана между инициатива и 

разумни усилията за поддържане на производството и на страните да продължат напред 

по линеен и ефективен начин, като в същото време осигурява автономия на страните и 

равенство. Освен това при извършване на надлежна проверка за избор на подходящ (и) 

арбитър (и), страните трябва да гарантират, че арбитърът (арбитрите) имат и 

техническата способност да се осигури ефективно управление на делата. Не е 

изненадващо, че според проучване сред потребители на международният арбитраж , те 

предпочитат арбитри, които прилагат проактивен стил на управление, а не реактивен 

стил. Това не означава, че арбитърът не трябва да приписва значителна стойност на 

волята на страните.  

В) Процедура за ранно информиране 

Признавайки, че ефективността до голяма степен пада върху процедурния избор 

на юрисконсулт, адвокатските кантори са разработили различни протоколи, които имат 

за цел да насърчат ефективността в международен план на арбитража. По същия начин 

арбитражните институции и организации също са разработили насоки за адвокати и 

арбитри за това как да организират и контролират производството, за да постигнат 

ефективност. Почти всички тези протоколи и насоки подчертават формулирането на 
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процедура, която най-добре отговаря на многостранните обстоятелства на страните и 

техният спор трябва да бъде първостепенно значение в началото на производството. 

Участието в широки дискусии в началото на производството дава възможност на 

арбитри и юрисконсулти да се споразумеят за процедура, която обхваща началната фаза 

на арбитража до постановяване на окончателното решение. Тези дискусии трябва да се 

проведат в първото процесуално изслушване или на конференция за управление на 

делата или чрез писмена кореспонденция до страните скоро след назначаването на 

арбитъра/ арбитрите. Основна тема, която трябва да бъде включена в тези първоначални 

дискусии, и тази, която също е в в челните редици на последните тенденции за 

ефективно насърчаване на процедурите, е концепцията за „предварително зареждане“- 

първоначалните становища на страните с конкретна информация за иска и спора.  

Предвижда се, че това ще допринесе за способността на арбитъра да установи фактите 

и въпросите от централно значение за разрешаването на спора, като по този начин 

намалява способността на страните да участват в дилатационна тактика и други 

маневри. Това може да осигури и по-голяма възможност за уреждане в началната фаза 

на арбитража, тъй като позициите на страните, включително силни и слаби страни, ще 

бъдат по-развити и потенциално изложени. Подходът за предварително зареждане е 

отразен в ревизиите от 2010 г. на Правилата на UNCITRAL. 
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Изводи от трети раздел  
 

Проучвайки гореизброените източници може 

да заключим, че при подготовката за арбитража и 

преди неговият избор като алтернативен способ за 

разрешаване на спор (АРС), трябва да се вземат предвид следните фактори: 

изпълнимостта (потенциалът за изпълнение на арбитражни решения в световен мащаб 

е много по-голям от този за съдебните решения); неутралността (възможност за 

неутрално разрешаване на спорове); поверителността (арбитражът осигурява по-

голяма поверителност от съдебните спорове, които често са публични); техническият 

опит (страните могат да избират арбитри със съответна експертиза или опит); 

процедурната гъвкавост (правилата за арбитраж обикновено са далеч по-прости и по-

гъвкави от съдебните правила); изборът на арбитри (за разлика от съдебните 

производства, при които страните обикновено нямат принос в избора на съдия по своя 

случай, страните в арбитража обикновено назначават, номинират или поне имат 

някакъв принос в избора на арбитър); цената; превантивните средства за защита и други 

фактори. 

Трябва да се вземе и предвид, че седалището (законното място) определя правната рамка 

на арбитража, а не избраното място, където страните или трибуналът физически се 

срещат. При избиране на седалището е важен ефектът, който този избор може да има 

върху провеждането на арбитража и потенциалната приложимост на крайното решение. 

Взеха се предвид и типичните стъпки, характерни за арбитража: искане на ищеца, 

отговор на респондента, назначаване на трибунала, процесуално изслушване, отговор на 

ищеца и защита на насрещен иск,  разкриване на документите, на които се разчита, обмен 

на свидетелски показания и други стъпки, които страните трябва да знаят, за да бъдат 

максимално подготвени. 

Тема процеси и конкретни стъпки при арбитража се фокусира върху следните 

аспекти и стъпки при арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни 

спорове: особености на международния арбитраж; подготовка на арбитражното 

споразумение и основни изисквания; провеждането на арбитражното производство 

(начало, избиране на арбитър/арбитри, процедурен график; изслушването; решенията на 

арбитражния съд- изисквания, видове решения, тяхното изпълнение; както и 

процедурите след присъждането (изпълнение и оспорване) и други. 

Като заключение от проучването и анализа, за осигуряване на максимална 

ефективност на арбитража като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове, 

всички страни трябва да са запознати и достатъчно информирани относно конкретните 

стъпки и процеси, свързани с арбитража. Така те ще са максимално подготвени и по 

този начин се намалява риска от съществени „спънки“ по време на процеса.  
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Темата за задълженията и длъжността на арбитъра се фокусира върху следните 

аспекти: принципите на естествената справедливост; изслушване при отсъствие на 

едната страна; разглеждане на важни документи от арбитъра; ex parte; отговорности на 

арбитъра; квалификации на арбитъра и други области от съществено значение за 

неговата/ нейната работа като професионалист, заемащ съответната длъжност. 

На база на проучването и анализа можем да заключим, че има определени изисквания, 

на които арбитърът трябва задължително да отговаря и ако това не е така, решението 

взето от него/нея може да бъде несправедливо и/или отменено. Всички изброени 

критерии са приети, за да се избегнат предразсъдъци към една от страните, 

некомпетентност, неправомерно поведение, надвишаване на юрисдикцията и др. 

Посочените практики в проучването и анализа ще са от полза за арбитрите, които 

практикуват в България и други държави, както и за страните, избрали арбитража за 

алтернативен начин за разрешаване на техните спорове. 

Тема избор и назначаване на арбитър се фокусира върху важните фактори и 

критерии, свързани с избора и назначаване на арбитър като: правен и професионален 

опит; комуникативни умения; управленски умения; обем на делата; безпристрастност и 

неутралност и други. Необходимо е всеки от тях да се вземе предвид, за да се осигури 

ефективност и успех на арбитражното производство, както и своевременно решение на 

арбитъра 

На база на проучването и анализа можем да заключим, че професионалните и 

правните знания и опит са само един фактор (и то минимално условие), който трябва да 

се вземе предвид при избора на арбитър в международен арбитраж. Наличността на 

арбитъра, комуникативният му стил, социалните умения, управленските умения и 

етичното поведение също изискват внимателно обмисляне. Ако арбитърът или 

арбитрите притежават пет характеристики, успехът на международният арбитраж е 

много по-вероятен. 

При назначаването на арбитри страните трябва да вземат предвид националното 

законодателство, приложимо по въпроса, международните насоки и правила, 

регулиращи избора на арбитри и фактическите аспекти на делото. Идеалният арбитър е 

този, който отговаря както на критериите за възможност, така и на законност по 

отношение на конкретния случай. Обективната оценка на делото и нуждите на страните 

е от съществено значение при избора на арбитър. 

Тема подобряване качеството и ефективността на арбитража се фокусира върху 

следните аспекти: 

1) начини за подобряване ефективността, качеството и рентабилността на 

арбитража (чрез избиране на институционни правила; избиране на правилния 

арбитър/арбитри; внимателно предварително проучване на квалификациите и качествата 

на арбитъра и други; 
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2) процедурата като основа за ефективността на арбитража чрез фактори като 

уникалното арбитражно споразумение, проактивната роля на арбитъра и процедура за 

ранно информиране. 

Като заключение от проучването и анализа, тези, които са активни участници в 

международната арбитражна общност, трябва да предприемат стъпки, за да не се 

отклоняват от елементи, които правят арбитража ефективен алтернативен метод за 

разрешаване на правни спорове. Постигането на по-голяма ефективност и рентабилност 

в международния арбитраж изисква съвместни и непрекъснати усилия от всички 

участници в арбитражния процес. Това включва информираност на страните и 

информиран избор по време на всички етапи на арбитражния процес. Освен това, и може 

би най-важното, то изисква активен диалог между страните, техните адвокати и 

арбитрите. Всъщност ефективният арбитраж е интерактивен и целенасочен арбитраж. В 

допълнение към това, арбитражната общност не трябва да се отказва от различни 

иновативни подходи и нови технологии. 
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Препоръки за подобряване процеса на арбитража 

 

Трябва да се вземе предвид, че клиентите искат арбитражни клаузи, които да 

бъдат приложени и да доведат до бързо и рентабилно разрешаване на спорове в 

поверителна обстановка. Грешките при съставянето на арбитражни споразумения могат 

да доведат до производства, които са неефективни и скъпи. Важно е за експертите да 

знаят как да изготвят арбитражно споразумение, което да се справи с 

предизвикателствата, да избягва неясноти, за да се рационализира арбитражния процес. 

Независимо дали се използват арбитражни споразумения или клаузи в потребителски 

споразумения, трудови договори или търговски споразумения, целите и целите на 

алтернативното разрешаване на спорове остават същите: рентабилни, поверителни и 

целесъобразни. Преди изготвянето на арбитражна клауза или споразумение обаче, е 

важно да се разберат нуждите и от кого се иска да се сключат такива споразумения. 

Също така е важно да се разгледа съдебната практика в юрисдикцията, в която ще бъде 

сключено споразумението, и дали клауза за избор на право на друга държава може да 

бъде валидна и по-предпочитана. 

Много скорошни случаи са поставили ограничения върху арбитражните 

споразумения, които правят тези споразумения по-сложни за изготвяне. Някои държави 

са въвели ограничения относно арбитражните споразумения. Например в Орегон, в 

контекста на заетостта, те могат да бъдат сключени с предварително предизвестие най-

малко 72 часа преди работникът да започне работа. „Срокът за предизвестие“ наскоро е 

бил намален от две седмици на 72 часа, за да даде на работодателите повече гъвкавост. 

Освен това споразумението в Орегон трябва да включва специфичен език за 

потвърждение, отпечатан на удебелен шрифт непосредствено над подписа на служителя 
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на арбитражното споразумение. Тенденцията в съдебната практика трябва да гарантира 

фундаментална справедливост в арбитражното споразумение, неговите процедури и 

разпределение на разходите. 

1. Видове спорове, уредени и неуредени от споразумението 

Арбитражните споразумения трябва ясно да посочват характера на 

противоречията, които са обект на арбитража. Ако намерението на съставителя е да 

изведе само тесни обстоятелства, които ще бъдат подложени на арбитраж, оставяйки 

други въпроси да бъдат разглеждани в съдебен спор, трябва да се използват много точни 

и дефинирани условия. От друга страна, ако намерението на съставителя е да подаде 

всички спорове, произтичащи от отношенията между страните, на арбитраж от 

съдебната система, споразумението ще трябва да дефинира тези спорове по-широко. 

Използваните дефиниции на думи и фрази помагат да се гарантира, че арбитражното 

споразумение ще се тълкува по начина, по който са планирали съставящите. Например, 

в контекста на трудовото право, ако работодателят иска всички искове, свързани или 

произтичащи от трудовото правоотношение, да бъдат разрешени в арбитраж, трябва да 

се включи конкретна препратка към законовите искове. 

В споразумението следва също да се уточни какви, ако има такива, искове не са 

обхванати от споразумението. Например в условията на заетост законоустановеното 

обезщетение като искания за обезщетения на работниците или обезщетение за 

безработица не може да бъде арбитрирано и подлежи на процесуални и материални 

права на други управляващи субекти. Възможно е страните да искат искове за 

обезпечение или друго облекчение при спорове, включващи нелоялна конкуренция, 

търговска тайна, нарушаване на поверителността и др., които да бъдат извадени от 

арбитражното споразумение. Някои фирми считат, че подобни искове могат да бъдат 

разгледани най-добре от съдебната система чрез използване на временни заповеди за 

неотклонение и предварителни заповеди, с които повечето съдилища се справят 

изключително бързо. Въпреки това, ако в конкретната юрисдикция, в която възниква 

спорът, съдебната система не е бърза, тогава страните е по-добре да отнесат тези 

въпроси на арбитраж. Споразуменията следва също да определят разумни срокове за 

подаване на арбитражно искане, които могат да се различават от действителната 



 
 
 
 
 

 
„Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“ 

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

давност, стига материалните права на страните да не бъдат неправомерно засегнати или 

променени. 

2. Арбитражно споразумение, отказ от права за съдебен спор 

Арбитражната клауза трябва да съдържа ясно съгласие на страните да 

арбитрират и да се откажат от правото си да разглеждат спорове в съдебната система. В 

резултат на това се препоръчва арбитражните споразумения да бъдат самостоятелни 

споразумения и да не се погребват в наръчника на служителите. Изключително важно е 

страната с най-голяма сила за договаряне и която е изготвила споразумението да избягва 

всякакви претенции по принуда при получаване на споразумение за отказ от съдебни 

права. Трябва да има ясно и недвусмислено споразумение за арбитриране на и отказ от 

права за продължаване в съдебен форум. Това се получава най-добре чрез конкретен 

подпис от двете страни върху самото самостоятелно споразумение или върху някакво 

друго споразумение, което двете страни подписват. Тъй като повечето наръчници за 

служители отричат, че са договори, опитът да се включи обвързваща арбитражна клауза 

в общите разпоредби на наръчника може да не успее. 

Ако целта е да се запази процесът в тайна, е необходима ясна клауза за 

поверителност с дефиниран обхват. Споразумението трябва също да посочва кой ще 

решава арбитражността, съд или арбитър. Ако не е ясно, обикновено съдът ще реши. 

3. Арбитражен форум 

Най-добрите арбитражни споразумения посочват коя арбитражна услуга ще се 

използва за спора. Това помага да се намали шансът за спор за това коя организация ще 

ръководи арбитражното производство. Качеството и количеството на арбитрите, 

разходите и процедурите варират значително в различните арбитражни образувания и 

държави. Поради това е важно съставителят да е запознат с всеки от разглежданите 

арбитражни субекти и техните много различни политики и процедури за справка в 

споразумението. Страните могат, разбира се, да се споразумеят и за частни арбитри, 

като в този случай все още трябва да бъдат посочени метод за подбор и квалификация. 

Дори ако е посочена конкретна услуга, най-добре е също така ясно да се посочат какви 

процедурни или доказателствени правила ще бъдат използвани. 
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4. Брой и квалификация на арбитрите 

Страните също трябва да определят дали искат един арбитър или арбитражен 

състав. Арбитражен състав, особено когато всяка страна избира по един и тези две 

избират третия арбитър, понякога се възприема като по-неутрален, но очевидно три-

арбитърният състав значително увеличава цената на арбитража. 

Някои страните може да не се притесняват от допълнителните разходи. Въпреки 

това, за по-рутинни въпроси, един арбитър обикновено е достатъчен и поддържа 

арбитража рентабилен. 

Много арбитражни споразумения, особено ако не е посочена арбитражна 

организация, определят метода за подбор на арбитрите. Рисковано е обаче изборът на 

арбитър да се остави на „съгласието на страните“, тъй като често страните не могат да 

се споразумеят за арбитър или дори за методология за подбор. Така че споразумението 

винаги трябва да посочва процедура за избор на арбитър. Друга възможност е избраният 

от всяка страна арбитър да се съгласи за избор на трети и след това да се оттегли и да 

остави третия арбитър да председателства. Всяка арбитражна организация има свои 

собствени методи за процеса на подбор. 

Споразумението трябва също да се отнася до квалификацията на арбитъра. 

Графикът и наличността на арбитър също трябва да се вземат предвид, ако сроковете са 

критични. Съставът от трима души е по-труден за планиране на производства и може 

да доведе до закъснения. Връзките между арбитрите могат да доведат до сблъсък на 

базата на пристрастия. Множеството арбитри също означава по-голям шанс за 

конфликти и проблеми с разкриването, водещи до дисквалификация. Не забравяйте да 

проучите потенциалните арбитри онлайн. 

5. Местоположение на арбитража 

Особено ако страните по споразумението не се намират на едно и също място, 

съставителят на арбитражното споразумение трябва да посочи местоположението на 

арбитража. Ако обаче има различие в силата на договаряне между страните, 

съставителите трябва да се уверят, че не избират място за арбитража, което би било 

скъпо или неудобно за другата страна. Такова надхвърляне на споразуменията може да 

доведе до тяхното обезсилване или изменение от съдилищата. Споразумението трябва 

също така да предвижда разглеждане на арбитражи или предсъдебни заседания по 
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телефонна конференция, а не лично при подходящи обстоятелства. 

Видеоконферентната връзка е друга често използвана опция. 

В споразумението следва също да се уточни къде ще се проведе изслушването. 

Отново, за да се избегнат твърдения за несправедливост, трябва да се посочи удобно 

местоположение. Например при искове за работа обикновено се посочва 

местоположението, в което служителят пребивава, а не домашният офис на 

работодателя. 

Устният аргумент относно съответните позиции на страните въз основа на 

съвместно представен административен протокол може лесно да бъде обработен в 

рамките на няколкочасово изслушване по телефонна конференция. Особено там, където 

страните са разположени в различни юрисдикции, това може да помогне много за 

намаляване на разходите за арбитраж. По отношение на изцяло доказателствените 

изслушвания обаче най-добре е арбитърът да проведе изслушването лично, за да може 

той или тя да наблюдава поведението на свидетелите и да проведе по-подредено 

разглеждане и представяне на доказателствата и свидетелите. 

6. Процес на арбитражно изслушване 

Ако страните изберат арбитражен субект, който да се занимава с арбитража, тази 

организация ще обработва повечето административни подробности и ще премести 

делото в съответствие със своите правила. Агенцията действа като „буфер“ между 

страните и арбитъра (арбитрите), като по този начин се избягват неволни контакти ex 

parte. Всички арбитражни организации обаче не определят непременно ясни правила за 

процеса на самото арбитражно изслушване и за всички предварителни производства. 

Поради това е най-добре арбитражното споразумение да изложи споразумението между 

страните по отношение на процедурни въпроси като време на арбитража, откриване, 

свидетели, представяне на доказателства, правила за доказване и други. 

Някои арбитражни споразумения определят съкратено производство, като 

например представяне на писмени показания на свидетели, вместо да се представят 

свидетели на живо. Или, след като се прочете показанието на свидетеля, свидетелят 

може да бъде представен единствено за кръстосан разпит или разпит от арбитъра, за да 

ускори процеса. Някои арбитражни споразумения поставят ограничения или изобщо 

забраняват откриването. Докато материалните права на страните не са засегнати 
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неправомерно, такива процесуални ограничения обикновено са валидни. 

За да продължат да се движат бързо и да постигнат целта за ефективност на 

разходите, много арбитражни споразумения определят строги срокове за подаване на 

искове, откриване, дата на изслушване и краен срок за присъждане на арбитъра. При 

липса на такава навременност и процедури за арбитража, посочени в споразумението, 

не може да се гарантира ефективността и целесъобразността на арбитражния процес. 

Освен това е добра идея да се вграждат разширения на зададени срокове за необичайни 

обстоятелства, стига такава разпоредба да не може да се използва за безкрайно забавяне 

и отлагане на ненужните срокове. 

7. Спецификация на правомощията на арбитъра  

Добре изготвеното арбитражно споразумение трябва да посочва естеството и 

обхвата на правомощията на арбитъра (напр. дали арбитърът или съдът ще определят 

арбитражността на спорните въпроси). Насърчавайки ефективността на разходите и 

целесъобразността, най-добре е да се оставят въпросите за арбитражността на арбитъра, 

а не на съда. Първоначалното определяне от съда на арбитражността на въпросите 

нарушава целта за поверителност, целесъобразност и ефективност на разходите на 

арбитражното споразумение. Следователно в споразумението следва да се посочи, че 

арбитърът, а не съдът, ще определи естеството и обхвата на въпросите, които трябва да 

бъдат арбитрирани при условията на споразумението. Това отново подчертава 

необходимостта от ясно определен обхват на арбитражната разпоредба за уреждане на 

всички възможни спорове между страните, ако това е намерението. Ако процедурните 

или доказателствените правила не са посочени, споразумението може да посочи, че 

арбитърът ще реши тези въпроси. 

8. Вид награда 

Има много видове награди, които могат да бъдат издадени от арбитри. Най-

простото е, разбира се, произнасяне в полза на една страна и присъждане на каквато и 

да е сума на щетите, ако това е проблем в случая. Арбитрите могат също да бъдат 

помолени да представят своите решения в писмена форма и да дадат мотиви. Напълно 

„обоснована“ награда ще включва фактически констатации, заключения от закона, 

както и окончателното определяне. 

Някои правила на арбитражния субект уточняват вида на възлагането, като 
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отново изтъкват важността на познаването на правилата на дадено образувание и 

уточняване кои се прилагат. Арбитрите трябва да бъдат инструктирани в 

споразумението да решават всички въпроси, включително възлагане на непарични или 

парични облекчения, както се изисква съгласно условията на споразумението и 

исковете на страните. Споразумението трябва да посочва дали таксите могат да бъдат 

присъдени и дали арбитърът може да реши този въпрос. Споразумението следва също 

така да посочи дали арбитърът има някаква роля след издаване на решението, като 

изпълнение на решението, тъй като обикновено след като арбитърът е издал своето 

решение, тяхната юрисдикция е приключила. След това страните трябва да потърсят 

изпълнение на решението или да го оспорят в съдебната система. 

Споразумението трябва също така да посочва какви средства за защита може да 

издаде арбитърът, включително обезпечителни мерки, други справедливи мерки за 

обезщетение, щети, емоционални страдания, адвокатски хонорари и / или наказателни 

щети. Отново, съставителят трябва да внимава да не засяга основните материални права 

на другата страна, като ограничава правомощията на арбитъра да присъжда вреди, 

които другата страна може да получи в съда съгласно материалния закон, уреждащ 

спора. В някои спорове средствата за защита и възстановяванията могат да бъдат 

ограничени. Но средствата за защита обикновено не могат да бъдат променяни в иск за 

наемане на работа. 

 

9. Разходи и такси  

Много арбитражни споразумения 

не успяват да очертаят начина, по който 

страните желаят да се справят с 

административните разходи на арбитража 

(такси на субекти, такси за арбитър), техните собствени разходи и адвокатски хонорари 

и други свързани разходи като производство на документи, призовки, разходи за 

свидетели и др. Добре изготвеното арбитражно споразумение ще посочи как страните 

желаят да се справят с всеки един от тези въпроси. Като цяло, ако материално правните 

права на дадена страна включват правото на възстановяване на адвокатски хонорар, 

тогава тези материални права не трябва да се отказват в условията на арбитражното 



 
 
 
 
 

 
„Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“ 

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

споразумение.  

Повечето арбитражни споразумения по трудово право  изискват от работодателя да 

поеме пълната цена на арбитража или по-голямата част от разходите при липса на малка 

такса за подаване или някаква малка сума от разходите за арбитража от служителя, така 

че за да не постави в неравностойно положение служителя финансово, като отстоява 

правата си на арбитраж. Други споразумения между страни със значителни различия в 

договарящата сила или ресурси също трябва да избягват прекомерното достигане на 

разходи и такси. В търговска среда е нормално страните да разделят по равно разходите. 

Споразумението може също да посочи дали арбитърът може да разпредели или 

преразпредели тези разходи. 

10. Представителство и поверителност 

Някои арбитражни споразумения забраняват на страните да наемат адвокати, 

които да ги представляват в съдебното заседание. Други допускат представител, но той 

трябва да е представител, който не е адвокат. Такива клаузи се намират в арбитражни 

споразумения, обхващащи незначителни правни спорове или в ситуации, при които 

организациите се отказват от използването на правната система. Например има такива 

арбитражни споразумения при нестопански организации и образователни институции. 

11. Поверителност 

Въпреки че обикновено се предполага, че арбитражните производства не са 

публични, най-добре е споразумението да посочи, че всички въпроси, свързани с 

производството, са поверителни. Това би включвало елементи като откриването, 

представянето на арбитрите, досъдебните изслушвания и предложения, както и самото 

арбитражно изслушване и решението. Страните по арбитражно споразумение не трябва 

непременно да приемат, че целият процес ще остане поверителен, освен ако 

споразумението им не посочва това. 

 

Поверителността на арбитража, видовете спорове и награди, характеристики на 

арбитражното споразумение, мястото на арбитраж, брой и квалификации на арбитрите, 

арбитражното изслушване и други. Всички те трябва да бъдат разгледани във връзка с 

всяко арбитражно споразумение, за да се подобрят неговата приложимост, 
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ефективността на разходите на производството и своевременността на решението на 

арбитрите. 

За да се изготви ефективно и изпълнимо / приложимо арбитражно споразумение 

е изключително важно субектите и техните адвокати, които желаят да образуват 

арбитражни споразумения за уреждане на спорове, да имат широки познания за 

правилното съставяне на арбитражно споразумение, за да се осигури успех. Грешките 

при съставянето на арбитражни споразумения могат да доведат до споразумения, които 

не се изпълняват, или производства, които са неефективни и скъпи. Добрите и 

иновативни стратегии, включени в проучването и анализа, целят да се справят с тези 

предизвикателства, да се избегнат неясноти и да се рационализира арбитражния процес. 
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